
 

 

„Philips AVENT“
Skaitmeninis buteliukų 
šildytuvas

220 - 240V

SCF260/22
Greitas, tolygus šildymas
Naudojantis naująja skaitmenine buteliukų ir kūdikių maisto šildykle bus lengva pašildyti 
kūdikio maistą greitai ir saugiai. Patobulinta technologija automatiškai apskaičiuoja šildymo 
laiką. Tiesiog pasirinkite keletą funkcijų ir leiskite viską atlikti buteliukų šildyklei!
Nauda ir savybės:
• Ypač greitas, daug šildymo parinkčių
• Informuoja, kai maistas sušildytas
• Įkaitina saugiai ir palaipsniui
• Idealus įvairaus tipo maistui
• IQ technologija - Sumanus reagavimas į jūsų poreikius



 Ypač greitas, daug šildymo parinkčių

Tiesiog pasirinkite iš kelių galimybių ir pažangi „iQ“ 
technologija apskaičiuos šildymo laiką, reikalingą 
tolygiai ir švelniai pašildyti jūsų kūdikio maistą.

Informuoja, kai maistas sušildytas
Paprastas naudoti skaitmeninis ekranas nuolat jus 
informuos.

Įkaitina saugiai ir palaipsniui

Maiste nepalieka karštų vietų. Automatinis 
išsijungimas apsaugo maistą nuo perkaitimo.

Idealus įvairaus tipo maistui
Kambario temperatūros, iš šaldytuvo ar net šaldiklio 
išimtam pienui arba kūdikio maistui pašildyti. Į jį telpa 
„Philips AVENT“ buteliukai, VIA puodeliai ir kūdikių 
maisto indeliai.
SCF260/22

Ypatybės

* * Išimtis: nerekomenduojama naudoti su 330 ml PP pusiau skaidriu 
„Philips AVENT“ buteliuku.
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Maitinimas
• Įtampa: 220 - 240 V

Kilmės šalis
• Anglija

Kas pridedama
• Buteliukų ir kūdikių maisto šildytuvas: 1 vnt.
• „Airflex“ maitinimo buteliukas (260 ml): 1 vnt.
• Atjunkymo šaukštelis: 1 vnt.
• Ypač minkštas, lėtos tėkmės čiulptukas: 1 vnt.

Vystymosi etapai
• Etapai: nuo 0 iki 6 mėn., nuo 6 iki 12 mėn.

Suderinamumas
• Suderinamas su:: visais „Philips AVENT“ 

buteliukais, stebuklingaisiais puodeliais ir kūdikių 
maisto indeliais. Bet nerekomenduojama naudoti 
su 330 ml PP pusiau skaidriu „Philips AVENT“ 
buteliuku.
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