
 

Nopea
tuttipullonlämmitin

 
Lämmittää tasaisesti, ei kuumia
kohtia

Lämmittää nopeasti

Hellävarainen sulatustoiminto

Lämmittää myös vauvanruoan

 

SCF355/00

Nopein sähkökäyttöinen pullonlämmittimemme

Lämmitä maito nopeasti ja tasaisesti

Philips Avent -tuttipullonlämmitin helpottaa kiireisiä päiviä, sillä se lämmittää

maidon nopeasti ja tasaisesti vain 3 minuutissa. Helppokäyttöisessä laitteessa on

kätevä sulatustoiminto ja sillä voi lämmittää myös vauvanruoan.

Nopea lämmitys

Lämmittää tuttipullot 3 minuutissa

Tasainen lämmitys

Lämmittää nopeasti ja tasaisesti

Kätevä ja yhteensopiva

Hellävarainen sulatusasetus tuttipulloille

Lämmitä myös vauvanruokaa

Yhteensopiva Philips Avent -tuttipullojen ja -säilytysastioiden kanssa

Helppokäyttöinen

Lämmitysopas helpottaa käyttöä

Pidä maito lämpimänä



Nopea tuttipullonlämmitin SCF355/00

Kohokohdat

Lämmittää 3 minuutissa

Tuttipullonlämmitin lämmittää 150 ml maitoa

vain 3 minuutissa*.

Lämmittää nopeasti ja tasaisesti

Tuttipullonlämmitin lämmittää maidon

nopeasti ja tasaisesti. Maito sekoittuu

lämmityksen aikana, joten kuumia kohtia ei

synny.

Hellävarainen sulatusasetus

Pullonlämmittimessä on kätevä sulatusasetus,

jonka avulla voit sulattaa pakastetun maidon

tai vauvanruoan vesihaudetta kätevämmin ja

turvallisesti ilman mikroaaltouunia.

Lämmittää myös vauvanruoan

Tuttipullojen lisäksi pullonlämmittimellä voi

lämmittää myös vauvanruokaa. Ruoka

lämpenee lämmittimessä hellävaraisesti ja

tasaisesti.

Täysin yhteensopiva

Tämä tuttipullonlämmitin on täysin

yhteensopiva Philips Avent -tuttipullojen ja -

säilytysastioiden kanssa*. Sen avulla voit

lämmittää tuttipullot ja vauvanruoan kätevästi.

Helppokäyttöinen

Käynnistä tuttipullonlämmitin kääntämällä

valitsinta ja valitse sopiva lämmitysasetus.

Tuttipullonlämmittimen mukana toimitetaan

lämmitysaikataulukko, joka helpottaa oikean

lämmitysasetuksen valintaa.

Pidä maito lämpimänä

Voit lämmittää maitoa tai vauvanruokaa

hitaasti sekä säilyttää sitä käyttövalmiina

oikeassa lämpötilassa.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Paino ja mitat

Tuotteen mitat (LxKxS): 160,4 x 139,9 x

148,55 mm

Pakkauksen mitat (L x K x S): 175 x 185 x

160 mm

Alkuperämaa

Suunnittelu:: Eurooppa

Valmistusmaa:: Kiina

Sisältö

Pullonlämmitin: 1 kpl

Kehitysvaiheet

Vaihe: Kaikki

Tuotemateriaali

ABS

PP

Tekniset tiedot

Virrankulutus: 300 W

Jännite: 220–240 V, 50/60 Hz

Turvallisuusluokitus: Luokka 1

 

* Esimerkki = <150 ml maitoa 20 °C:n lämpötilassa 260

ml:n Philips Avent Classic/Natural -pullossa.

* Tässä pullonlämmittimessä ei voi käyttää Philips Avent

-rintamaitopusseja eikä 60 ml:n tuttipulloja.
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