
Cestovný ohrievač
fliaš

 
Zohrieva mlieko kdekoľvek

Zohrieva rýchlo

Ochranné veko nádoby

Zohrieva aj stravu pre bábätká

 
SCF256

Zohreje kdekoľvek a kedykoľvek
Keď potrebujete dieťatko rýchlo nakŕmiť mimo domova, pomocou tohto ohrievača fliaš môžete zohriať mlieko

kedykoľvek a kdekoľvek. Vriaca voda v termofľaši zostane horúca až 6 hodín a fľaše zohrejete už za 2,5 minúty.

Zohrieva mlieko kdekoľvek

Tepelné ohrievanie fliaš pre teplé mlieko na cestách

Pripravené už za 2,5 minúty

Zohrejte detské fľaše už za 2,5 minúty

Jednoduché a bezpečné používanie

Veko na jednoduché nalievanie

Ochranné veko nádoby

Jednoduché používanie

Pomôcka na ohrievanie

Ohreje viac dávok

Kompatibilné s fľašami a zásobníkmi Philips Avent



Cestovný ohrievač fliaš SCF256/00

Hlavné prvky Technické údaje

Tepelné ohrievanie fliaš

Bez potreby napájania. Toto je ohrievač fliaš,

ktorý môžete vziať so sebou kamkoľvek. Vriaca

voda v termofľaši zostane horúca až 6 hodín,

pričom možno zohriať viac fliaš.

Zohreje už za 2,5 minúty

Ohrievač fliaš môže zohriať 180 ml (6 oz)

mlieka už za 2,5 minúty*.

Veko na jednoduché nalievanie

Veko na ľahké nalievanie je navrhnuté tak, aby

na cestách nedošlo k žiadnemu rozliatiu. Má

jasné polohy na zatvorenie a otvorenie a ľahko

sa čistí.

Ochranné veko nádoby

Ochranné veko nádoby udrží detskú fľašu

bezpečne vnútri, čím zaisťuje rýchle a

bezpečné zohrievanie.

Jednoduché používanie

Stačí umiestniť fľašu do nádoby, otvoriť veko na

nalievanie vopred naplnenej termofľaše a

naliať horúcu vodu do nádoby. Kvôli rýchlemu,

ľahkému a bezpečnému zohriatiu detskej fľaše

zaskrutkujte veko na nádobe.

Pomôcka na ohrievanie

Na nádobe sa nachádza pomôcka na

ohrievanie, ktorá pre všetky veľkosti fliaš

Philips Avent uvádza, ako dlho by sa mali

ohrievať v závislosti od teploty mlieka.

Ohreje viac dávok

Ohrejte viac fliaš horúcou vodou pomocou

jednej vopred naplnenej termofľaše (500 ml).

Plná kompatiblita

Ohrievač na fľaše je plne kompatibilný so

všetkými fľašami a zásobníkmi Philips Avent*.

Používajte ho na rovnomerné zohrievanie fliaš

a zásobníkov na stravu pre bábätká.

 

Hmotnosť a rozmery

Rozmery produktu: 200 x ø 104,36 mm

Rozmery balenia pre maloobchod:

105*105*207 mm

Krajina pôvodu

Vyrobené v: Čína

Čo je súčasťou balenia

Ohrievač fliaš: 1 ks

Materiál produktu

Materiál produktu: Nehrdzavejúca oceľ

(termofľaša), PP (nádoba a ochranné veko),

PP/ABS (veko na nalievanie)

 

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.

* V prípade 180 ml (6 oz) fľaše s teplotou 20 ºC

* V tomto ohrievači detských fliaš nie je možné ohrievať

vrecká na materské mlieko Philips Avent ani fľaše s

objemom 2 oz/60 ml.
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