
Aquecedor de
Biberões digital

 

220-240 V

 

SCF260/22

Aquece de forma rápida

e inteligente

O novo Aquecedor de Biberões e Alimentos facilita o aquecimento rápido e

seguro da comida do bebé. A tecnologia avançada calcula automaticamente o

tempo de aquecimento. Basta seleccionar algumas opções para iniciar e deixar o

Aquecedor de Biberões fazer o resto.

Caraterísticas e benefícios:

Múltiplas opções de aquecimento ultra-rápido

Avisa-a quando os alimentos estão prontos

Aquece de forma segura e uniforme

Ideal para todos os tipos de alimentação

Tecnologia iQ - Responde inteligentemente às suas necessidades



Aquecedor de Biberões digital SCF260/22

Destaques Especificações

Múltiplas opções de aquecimento ultra-

rápido

Basta seleccionar uma das opções e a

tecnologia iQ calcula o tempo necessário para

aquecer os alimentos do bebé, suave e

uniformemente.

Avisa-a quando os alimentos estão prontos

Fácil de utilizar, o display digital dá-lhe toda a

informação.

Aquece de forma segura e uniforme

Os alimentos são aquecidos uniformemente

sem zonas muito quentes. Com o sistema

automático de desligar evita o risco de

sobreaquecimento.

Ideal para todos os tipos de alimentação

Para leite e comida de bebé retirados do

frigorífico, do congelador ou que estejam à

temperatura ambiente. Adapta-se aos biberões

Avent, copos VIA e boiões de comida para

bebé. **

 

Potência

Voltagem: 220 - 240 V

País de origem

Inglaterra

Inclui

Aquecedor de biberões e alimentos: 1 unid.

Biberão Airflex (260 ml/9 oz): 1 unid.

Colher para bebé: 1 unid.

Tetina extra suave de fluxo lento: 1 unid.

Fases de desenvolvimento

Fase: 0 - 6 meses, 6 - 12 anos

Compatibilidade

Compatível com:: Todos os biberões Philips

Avent, copos mágicos e boiões de comida

para bebé. Excepção: não recomendado para

utilização com o biberão semi-transparente

em PP Philips Avent de 330 ml.

 

* * Excepção: não recomendado para utilização com o

biberão semi-transparente em PP Philips Avent de

330 ml.
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