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Comodidade
• Desligar automático
• Adequado a todos os biberões: Todos os tipos de 

biberões e boiões
• Encaminhamento automático de sinal áudio

Potência
• Alimentação eléctrica: 220-240 V
•

Centro de nutrição 3 em 1
  

Especificações

Data de publicação  
2009-02-10

Versão: 3.0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos 
detentores. 

www.philips.com
SCF28

Produto

Desinfect
Proteja o se
prejudiciais
chupetas e 

Desconge
Descongela
tenha prep
congelador.
pronta sem

Tempera
Este aquece
biberões e b
para garan
pela sua co
do bebé, gr

Coze a va
Quando o s
pode prepa
vapor, cons
vantagens n
0

s em de

a comple
u recém-na
 desinfectan
os pequeno

lar comi
 comodame
arado antec
 Isto signific
pre que o b

tura perf
dor de bibe
oiões à tem

tir que o be
mida. E não
aças à inov

por todo
eu bebé co
rar vegetais
ervando sim
utricionais.
tamente
scido de bactérias ou germes 
do os biberões, as tetinas, as 
s brinquedos de plástico.

da de bebé
nte qualquer comida do bebé que 
ipadamente e colocado no 
a que pode ter comida saudável 
ebé precisar.

eita em 5 min.
rões aquece de forma segura 
peratura ideal em três minutos 

bé não precisa de esperar muito 
 se preocupe com queimar a boca 
adora tecnologia de aquecimento.

s os vegetais
meçar a comer alimentos sólidos, 
 e frutas saudáveis cozidos a 
ultaneamente as vitaminas e as 
staque

http://www.philips.com

