
riss és egészséges
F
Az egészség

fertőtlenítés

Sosem
• Hőm
• A ba
• Foko

Gyors
• Csap
• Segít
• Ninc
• Kism

Egész
• Meg

Gyors
• Kiol
• Gyo
• Kön
es bébiétel készítése létfontosságú. Az első lépés a cumisüveg és a cumi 

e, majd az étel megfelelő hőmérsékletének biztosítása.

 túl forró a gyermek étele
érséklet-szabályzó rendszer
ba ennivalója soha nem lesz túl forró.
zatos hőmérsékletszabályzás

, megbízható sterilizálás
víz segítségével pillanatok alatt elpusztítja a háztartásban előforduló valamennyi baktériumot
ségével 6 szabványos, illetve 4 széles nyakú üveg fertőtleníthető egyszerre
s szükség vegyszerek hozzáadására
éretű műanyag játékok sterilizálására is alkalmas

séges bébiétel
őrzi a vitaminokat

 és könnyű ételkészítés
vasztja a mélyfagyasztott bébiételeket
rsan felmelegíti az üvegeket és befőttesüvegeket a megfelelő hőmérsékletre
nyedén párol minden gyümölcsöt és zöldséget
 

Philips
„3 az 1-ben” babaetetési 
szett

SCF280



 

Kényelem
• Automatikus kikapcsolás
• Minden üveghez használható: Mindenfajta 

cumisüveghez és edényhez
• Automatikus hangjel-elvezetés

Áram
• Tápellátás: 220-240 V
•

„3 az 1-ben” babaetetési szett
  

Műszaki adatok

Kiadás dátuma  
2009-02-10

Verzió: 3.0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips 
Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com
SCF28

Termék

Teljesen 
Bármilyen, 
megvédi a c
cumijait és 

Bébiétel 
Kényelmese
lefagyaszto
bébiételhez

Tökélete
Az üvegme
megfelelő h
benne, hogy
ételére. Ne
köszönhető

Minden z
Ha a gyerm
megpárolha
megőrizve a
anyagokat.
0

kijelölés

fertőtlení
a háztartás
secsemőjét
a kicsi műa

kiolvasztá
n kiolvaszt
tt bébiételt.
 juthat, ha 

s hőmérs
legítő megb
őmérséklet
 éhes gyerm

m fog megé
en a meleg

öldséget 
ek már szi
tja bármely
 bennük ta
t
ban előforduló kórokozótól 
 úgy, hogy fertőtleníti az üvegeit, 
nyag játékokat.

sa
hat bármilyen előre elkészített és 
 Így bármikor egészséges 
gyermekének szüksége van rá.

éklet 5 perc alatt
ízhatóan melegíti az üvegeket a 
re 3 percen belül, így biztos lehet 

ekének nem kell sokáig várnai 
gni a gyermek szája, 
ítési technológiának.

megpárol
lárd ételeket kezd enni, 
 gyümölcsöt és zöldséget, ezzel 
lálható vitaminokat és ásványi 
ek
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