
Bình giữ nhiệt trên

đường đi

 
Hâm nóng sữa trên đường đi

Hâm nóng nhanh chóng

Nắp bình bảo vệ

Hâm nóng thức ăn dành cho bé

 
SCF256

Giữ ấm mọi lúc, mọi nơi
Bình giữ nhiệ t này có thể  hâm nóng sữa mọi lúc, mọi nơi, khi bạn đang đi trên đường và cần cho bé bú. Nước sôi được giữ nóng trong

bình giữ nhiệ t tới 6 giờ và bình sữa có thể  được hâm nóng trong khoảng 2 phút 30 giây.

Hâm nóng sữa trên đường đi

Bình giữ nhiệ t giúp hâm nóng sữa trên đường đi

Sữa nóng sẵn sàng chỉ sau 2 phút 30 giây

Hâm nóng bình sữa chỉ trong 2 phút 30 giây

An toàn và dễ  sử  dụng

Nắp rót dễ dàng

Nắp bình bảo vệ

Dễ sử dụng

Hướng dẫn tham khảo

Hâm nóng nhiều loạ i thức ăn

Tương thích với bình sữa và bình chứa Philips Avent



Bình giữ nhiệt trên đường đi SCF256/00

Những nét chính Các thông số

Hâm nóng sữa bằng bình giữ  nhiệ t

Không cần nối với nguồn điện. Đây là bình giữ nhiệ t mà

bạn có thể  mang theo khắp nơi. Nước sôi đượ c giữ

nóng trong bình giữ nhiệ t tới 6 giờ và có thể  đượ c dùng

để  hâm nóng nhiều bình sữa.

Hâm nóng sữa chỉ trong 2 phút 30 giây

Bình giữ nhiệ t có thể  hâm nóng 180ml sữa chỉ trong 2

phút 30 giây*.

Nắp rót dễ  dàng

Nắp rót dễ dàng đượ c thiết kế để  sữa không bị trào

trong khi di chuyển. Nắp có vị trí mở  và đóng rõ ràng,

dễ làm sạch.

Nắp bình bảo vệ

Nắp bảo vệ  trên bình giúp bình sữa nằm an toàn bên

trong máy, để  đảm bảo hâm nóng nhanh và an toàn.

Dễ  sử  dụng

Chỉ cần đặt bình sữa vào trong bình giữ nhiệ t, bật mở

nắp rót của bình giữ nhiệ t đượ c tiệ t trùng sẵn và đổ

nước nóng vào trong bình. Vặn chặt nắp vào bình để

hâm nóng bình sữa an toàn, dễ dàng và nhanh chóng.

Hướng dẫn tham khảo

Hướng dẫn sử dụng đượ c in trực tiếp trên bình, chỉ dẫn

thời gian hâm nóng tương ứng cho mọ i loạ i dung tích

bình sữa Philips Avent, tùy thuộc vào nhiệ t độ của sữa.

Hâm nóng nhiều loại thức ăn

Hâm nóng nhiều dung lượng sữa khác nhau bằng nước

nóng trong bình giữ nhiệ t đượ c tiệ t trùng sẵn (500 ml).

Tương thích vớ i mọi sản phẩm

Bình giữ nhiệ t hoàn toàn tương thích với tất cả các bình

sữa và bình chứa Philips Avent*. Dùng bình này để  hâm

nóng bình sữa và bình chứa thức ăn cho bé thuận tiện.

 

Khối lượng và kích thước

Kích thước sản phẩm: 200xø104,36 mm

Kích thước: 105*105*207 mm

Ng uồn g ốc xuất xứ

Được sản xuất tại: Trung Quốc

Dụng cụ đi kèm

Bình giữ  nhiệ t: 1 Cái

Chất liệu sản phẩm

Chất liệu sản phẩm: Thép không gỉ (cốc), nhựa PP

(bình và nắp bảo vệ ), nhựa PP/ABS (nắp rót)

 

Biểu tượng xanh của Philips

Các Sản Phẩm Xanh của Philips có thể  giảm chi phí,

mức tiêu thụ  năng lượng và khí thả i CO2. Bằng cách

nào? Các sản phẩm này đượ c cả i thiện đáng kể  về tiêu

chí thân thiện với môi trường, bao gồm: Hiệu suất sử

dụng năng lượng, Đóng gói, Chất độc hạ i, Trọng lượng,

Tái chế, rác thả i và Tuổ i thọ sử dụng.

* Trong trường hợp bình sữa 180 ml (6 oz) với nhiệt độ 20ºC

* Không thể dùng túi trữ sữa mẹ và bình sữa 2oz/60ml Philips Avent

trong bình giữ nhiệt này.
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