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cumisüveg melegítő

 
Egyenletesen melegít,forró
pont nélkül

Gyors melegítés

Kíméletes kiolvasztás

Bébiétel-melegítés is

 

SCF355/00

A leggyorsabb elektromos cumisüveg-

melegítőnk

Gyorsan és egyenletesen melegíti fel a tejet

Azokon a napokon, amikor már kimerült a fáradtságtól, a Philips Avent cumisüveg-

melegítő egyenletesen és gyorsan, mindössze 3 perc alatt felmelegíti a tejet.

Egyszerűen használható, praktikus kiolvasztás beállítással rendelkezik, és bébiétel

melegítésére is alkalmas.

Gyors melegítés

Melegítse fel a cumisüvegeket 3 perc alatt

Egyenletes melegítés

Gyors és egyenletes melegítés

Kényelmes és kompatibilis

Kíméletes kiolvasztási funkció a cumisüvegekhez

Bébiétel-melegítésére is használható

Kompatibilis a Philips Avent cumisüvegekkel és tárolóedényekkel

Egyszerű használat

Könnyen kezelhető a hasznos melegítési útmutató segítségével

Tarsa melegen a tejét
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Fénypontok

3 perc alatt felmelegíti a tejet

A cumisüveg-melegítő mindössze 3 perc alatt

melegít fel 150 ml tejet*.

Gyors és egyenletes melegítés

Az üvegmelegítő gyorsan és egyenletesen

melegít. Nem lesznek forró pontok, mivel a tej

egyenletesen kering a melegítéskor.

Kíméletes kiolvasztási funkció

A cumisüveg-melegítő praktikus kiolvasztási

beállítással rendelkezik, amely

biztonságosabb kiolvasztást biztosít, mint a

mikrohullámú sütő, és kényelmesebb, mint a

víz használata. Egyszerűen válassza ki a

beállítást a fagyasztott tej vagy a bébiétel

kiolvasztásához.

Bébiétel-melegítés is

A cumisüvegeken kívül bébiételek kíméletes és

egyenletes melegítésére is használhatja a

cumisüveg-melegítőt.

Teljesen kompatibilis

A cumisüveg-melegítő teljes mértékben

kompatibilis az összes Philips Avent

cumisüveggel és tárolóedénnyel*. Segítségével

kényelmesen melegíthetők a cumisüvegek és

bébiételtartók.

Könnyen kezelhető

A gomb egyszerű elforgatásával kapcsolhatja

be a cumisüveg-melegítőt, és választhatja ki a

melegítési beállítást. Az üvegmelegítő hasznos

melegítési referenciatáblázattal rendelkezik,

melynek köszönhetően egyszerűen

kiszámolhatja, hogy meddig tart a tej

felmelegítése.

Tarsa melegen a tejét

Lassan melegíti fel és a megfelelő

hőmérsékleten melegen tartja a tejet vagy a

bébiételt, így az készen áll, amikor szükség

van rá.

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Tömeg és méretek

Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 160,4 x 139,9

x 148,55 mm

Kiskereskedelmi csomagolási méretek (Sz x

Ma x Mé): 175 x 185 x 160 mm

Származási hely

Tervezés helye:: Európa

Gyártás helye:: Kína

A következőt tartalmazza:

Üvegmelegítő: 1 db

Fejlődési szakaszok

Fázis: Összes

Termék anyaga

ABS

PP

Műszaki adatok

Energiafogyasztás: 300 W

Feszültség: 220–240 V, 50/60 Hz

Biztonsági besorolás: 1. osztály

 

* 150 ml, 20 °C-os tej esetében, 260 ml-es Philips Avent

Classic/Natural cumisüvegben.

* A Philips Avent anyatejtasakok és 60 ml-es

cumisüvegek nem használhatók ezzel a cumisüveg-

melegítővel.
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