
Încălzitor termic
pentru biberoane

 
Încălzeşte laptele în deplasare

Încălzeşte rapid

Capac cană de protecţie

Încălzeşte şi mâncarea pentru
bebeluşi

 
SCF256

Încălzeşte oriunde, oricând
Pentru ocaziile în care trebuie să-ţi hrăneşti copilul în deplasare, acest încălzitor termic pentru biberoane face

posibilă încălzirea laptelui oricând, oriunde. Apa fiartă din vasul termosului rămâne fierbinte timp de 6 ore iar

biberoanele pot fi încălzite în 2,5 minute.

Încălzeşte laptele în deplasare

Încălzire termică a biberoanelor pentru lapte cald în deplasare

Gata în doar 2,5 minute

Încălzeşte biberoanele în doar 2,5 minute

Uşor şi sigur de folosit

Capac pentru golire uşoară

Capac cană de protecţie

Uşor de utilizat

Ghid de referinţă pentru încălzire

Încălzeşte mese multiple

Compatibil cu biberoanele şi recipientele Philips Avent



Încălzitor termic pentru biberoane SCF256/00

Repere Specificaţii

Încălzire termică a biberoanelor

Nu ai nevoie de electricitate. Acest încălzitor

termic pentru biberoane pe îl poţi lua cu tine,

oriunde mergi. Apa fiartă din vasul termosului

rămâne fierbinte timp de 6 ore şi poate fi

utilizată pentru a încălzi mai multe biberoane.

Încălzeşte în doar 2,5 minute

Încălzitorul termic pentru biberoane poate

încălzi 6 oz/180 ml de lapte în doar 2,5

minute*.

Capac pentru golire uşoară

Capacul pentru golire uşoară este conceput

pentru a evita scurgerile în deplasare. Are

poziţii clare pentru deschis şi închis şi este

uşor de curăţat.

Capac cană de protecţie

Capacul de protecţie de pe cană ţine biberonul

în siguranţă în interior, pentru a garanta o

încălzire rapidă şi sigură.

Uşor de utilizat

Doar introdu biberonul în cană, deschide

capacul de golire al vasului termosului umplut

în prealabil şi toarnă apa fierbinte în cană.

Strânge capacul pe cană, pentru o încălzire

rapidă, simplă şi sigură a biberonului.

Ghid de referinţă pentru încălzire

Pe cană este ataşat un ghid de referinţă pentru

încălzire, care indică pentru toate biberoanele

Philips Avent cât timp trebuie încălzite, în

funcţie de temperatura laptelui.

Încălzeşte mese multiple

Încălzeşte mai multe biberoane cu apă

fierbinte dintr-un termos pre-umplut (500 ml).

Complet compatibil

Încălzitorul termic pentru biberoane este

complet compatibil cu toate biberoanele şi

recipientele Philips Avent*. Foloseşte-l pentru

a încălzi comod biberoanele şi recipientele cu

mâncarea pentru bebeluşi.

 

Greutate şi dimensiuni

Dimensiuni produs: 200xø104,36 mm

Dimensiuni pachet la vânzarea cu

amănuntul: 105*105*207 mm

Ţara de origine

Fabricat în: China

Include

Încălzitor pentru biberon: 1 buc.

Material produs

Material produs: Oţel inoxidabil (termos), PP

(bol şi capac de protecţie), PP/ABS (capac

pentru golire)

 

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile,

consumul de energie şi emisiile de CO2.

Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire

semnificativă a mediului în unul sau mai

multe domenii de interes Philips Green –

eficienţă energetică, ambalare, substanţe

periculoase, greutate, reciclare şi casare şi

fiabilitate pe viaţă.

* În cazul unui biberon de 180 ml (6 oz) cu o temperatură

de 20ºC

* Pungile cu lapte matern şi biberoanele Philips Avent de

2 oz/60 ml nu pot fi utilizate în acest aparat de încălzit

biberoane.
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