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Stekleničke ogreje kjerkoli in kadarkoli

Ko morate na poti nahraniti otroka, lahko mleko s tem grelnikom stekleničk pogrejete kadarkoli in kjerkoli. Vrela

voda v termovki ostane vroča do 6 ur, stekleničke pa lahko segrejete v 2,5 minutah.

Za pogrevanje mleka na poti

Termalni grelnik stekleničk za toplo mleko na poti

Pripravljen v samo 2,5 minute

Otroške stekleničke segreje v samo 2,5 minute

Enostavna in varna uporaba

Pokrov za enostavno nalivanje

Zaščitni pokrov posode

Enostavna uporaba

Navodila za segrevanje

Hitro segreje več obrokov hrane

Združljiv s stekleničkami in posodicami Philips Avent



Grelnik stekleničk na poti SCF256/00

Značilnosti Specifikacije

Termalni grelnik stekleničk

Napajanje ni potrebno. Grelnik stekleničk lahko

povsod vzamete s seboj. Vrela voda v termovki

ostane vroča do 6 ur in se lahko uporablja za

segrevanje več stekleničk.

Stekleničko segreje v samo 2,5 minute

Grelnik stekleničk segreje 180 ml mleka v samo

2,5 minute*.

Pokrov za enostavno nalivanje

Pokrov za enostavno nalivanje je zasnovan

tako, da preprečuje polivanje mleka na poti.

Položaja za odprt in zaprt pokrov sta jasno

označena, pokrov pa omogoča enostavno

čiščenje.

Zaščitni pokrov posode

Zaščitni pokrov na posodi zadržuje otroško

stekleničko v grelniku, kar zagotavlja hitro in

varno segrevanje.

Enostavna uporaba

Samo vstavite stekleničko v posodo, odprite

pokrov za nalivanje na napolnjeni termovki in

nalijte vročo vodo v posodo. Privijte pokrov na

posodo za hitro, enostavno in varno segrevanje

otroške stekleničke.

Navodila za segrevanje

Na kozarcu so navedena navodila za

segrevanje, kjer je za vse velikosti stekleničk

Philips Avent navedeno, kako dolgo se jih

segreva, odvisno od temperature mleka.

Hitro segreje več obrokov hrane

Z vročo vodo enega polnjenja termovke (500

ml) segreje več stekleničk pripravljenih obrokov.

Popolnoma združljiv

Grelnik stekleničk je popolnoma združljiv z

vsemi stekleničkami in posodicami Philips

Avent*. Z njim lahko priročno segrevate

stekleničke in posodice z otroško hrano.

 

Teža in dimenzije

Dimenzije izdelka: 200 x ø 104,36 mm

Dimenzije maloprodajnega paketa: 105 * 105

* 207 mm

Država porekla

Izdelano na: Kitajskem

Kaj vsebuje

Grelnik stekleničk: 1 kos

Material izdelka

Material izdelka: nerjavno jeklo (steklenica),

PP (vrč in zaščitni pokrov), PP/ABS (pokrov za

nalivanje)

 

Zeleni logotip Philips

Philips ima okolju prijazne izdelke, s katerimi

lahko zmanjšate stroške, porabo energije in

izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih prizadevanja za

varovanje okolja – energijska učinkovitost,

embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in

odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko

dobo.

* Velja za stekleničke vsebine 180 ml pri temperaturi 20 °C

* V tem grelniku stekleničk ne morete uporabljati vrečk za

materino mleko Philips Avent in 60 ml stekleničk.
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