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Gebruiksgemak
• Automatische uitschakeling
• Geschikt voor alle flessen: Alle soorten flessen en 

potjes
• Automatisch verzenden van audiosignaal

Accessoires
• Gebruikershandleiding

Vermogen
• Stroomvoorziening: 220-240 V
•

3-in-1 voedingssysteem
  

Specificaties

Publicatiedatum  
2009-02-10

Versie: 3.0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun 
respectieve eigenaren.

www.philips.com
SCF28

Product

Volledige
Bescherm u
bacteriën d
te ontsmett

Babyvoed
Ontdooit elk
de vriezer h
babyvoedin

De perfec
Deze flesse
betrouwbar
zodat uw h
Door de inn
mond van u

Stoomt a
Als uw baby
gestoomde 
voedzame 
0

kenmerk

 ontsmet
w pasgebo
oor flessen, 
en.

ing ontd
e babyvoed
ebt bewaa
g bij de han

te tempe
nwarmer w
e manier op
ongerige ba
ovatieve ve
w baby noo

lle groen
 vast voeds
groenten en
kracht beho
ting
ren baby tegen schadelijke 
spenen en kleine plastic speeltjes 

ooien
ing die u eerder hebt bereid en in 

rd. Zo hebt u altijd gezonde 
d als uw baby honger heeft.

ratuur binnen vijf minuten
armt flessen en potjes op een 
 in minder dan drie minuten, 
by niet te lang hoeft te wachten. 
rwarmingstechnologie, kan de 
it verbranden.

ten
el begint te eten, kunt u gezonde 
 fruit bereiden en de vitaminen en 
uden.
en

http://www.philips.com

