Aquecedor de
biberões de viagem
Aquece leite fora de casa
Aquecimento rápido
Tampa protectora para copo
Também aquece comida de
bebé
SCF256

Aquece em qualquer local e a qualquer altura
Para aquelas ocasiões em que tem de alimentar o seu bebé fora de casa, este aquecedor de biberões permitelhe aquecer o seu leite a qualquer altura e em qualquer lugar. A água fervida na garrafa térmica mantém-se
quente durante 6 horas e os biberões podem ser aquecidos em apenas 2:30 minutos.
Aquece leite fora de casa
Aquecimento de biberões térmico para leite quente fora de casa
Pronto em apenas 2:30 minutos
Aquecer biberões em apenas 2:30 minutos
Utilização fácil e segura
Tampa para esvaziamento fácil
Tampa protectora para copo
Fácil de utilizar
Guia de referência para o aquecimento
Aquece várias refeições
Compatível com biberões e recipientes Philips Avent

Aquecedor de biberões de viagem

SCF256/00

Destaques

Especiﬁcações

Aquecimento de biberões térmico
Não necessita de energia. Este é o aquecedor
de biberões que pode levar consigo para todo
o lado. Água fervida na garrafa térmica
mantém-se quente durante 6 horas e pode ser
utilizada para aquecer vários biberões.

Fácil de utilizar
Basta colocar o biberão no copo, abrir a tampa
da garrafa térmica enchida anteriormente e
verter a água quente para o copo. Aperte a
tampa no copo para um aquecimento do
biberão rápido, fácil e seguro.

Aquece em apenas 2:30 minutos

Guia de referência para o aquecimento

Peso e dimensões
Dimensões do produto: 200xø104,36 mm
Dimensões da embalagem de venda:
105*105*207 mm
País de origem
Produzido na: China
Inclui
Aquecedor de biberões: 1 unid.
Material do produto
Material do produto: aço inoxidável (garrafa),
PP (copo e tampa protectora), PP/ABS (tampa
de esvaziamento)

O aquecedor de biberões pode aquecer 180 ml
leite em apenas 2:30 minutos*.
Tampa para esvaziamento fácil

O copo inclui um guia de referência para o
aquecimento, que indica o tempo de
aquecimento para cada um dos tamanhos dos
biberões da Philips Avent, dependendo da
temperatura do leite.
Aquece várias refeições

A tampa foi concebida para evitar derrames em
viagem. Esta possui posições claras de aberto
e fechado e é fácil de limpar.
Aqueça vários biberões com água quente de
uma garrafa térmica previamente cheia
(500 ml).

Tampa protectora para copo

Totalmente compatível

A tampa protectora mantém o biberão no
interior com segurança, garantindo um
aquecimento rápido e seguro.

O aquecedor de biberões é totalmente
compatível com todos os biberões e
recipientes Philips Avent*. Utilize-o para
aquecer comodamente biberões e recipientes
de comida do seu bebé.
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Logótipo Verde da Philips
Os Produtos verdes da Philips podem reduzir
os custos, o consumo energético e as
emissões de CO2. Como? Estes proporcionam
uma melhoria ambiental signiﬁcativa numa
ou em várias das vertentes ecológicas da
Philips - eﬁciência energética, embalagem,
substâncias perigosas, peso, reciclagem e
eliminação e ﬁabilidade da vida útil.

* No caso de um biberão de 180 ml, a uma temperatura
de 20 °C
* Os sacos de leite materno e os biberões de 60 ml da
Philips Avent não podem ser utilizados neste
aquecedor de biberões.

