
 

Greitai veikiantis
buteliukų šildytuvas

 
Šildo tolygiai, jokių karštų vietų

Pašildo greitai

Atšildo švelniai

Pašildo ir kūdikio maistelį

 

SCF355/00

Greičiausias elektrinis buteliukų šildytuvas

Pašildo pieną greitai ir tolygiai

Dienomis, kai tenka skubėti, šis „Philips Avent“ kūdikių buteliukų šildytuvas greitai

ir tolygiai pašildo pieną vos per 3 min. Jis lengvai valdomas, yra integruota

atšildymo funkcija ir juo galima pašildyti kūdikių maistą.

Greitai pašildo

Pašildo kūdikių buteliukus per 3 minutes

Tolygus pašildymas

Sušildo greitai ir tolygiai

Patogus ir suderinamas

Švelnaus atšildymo nustatymas kūdikio buteliukams

Taip pat naudojamas pašildyti kūdikio maistelį

Suderinama su „Philips Avent“ buteliukais ir indeliais

Paprasta naudoti

Lengva naudoti su patogiu šildymo vadovu

Laikykite pieną šiltą



Greitai veikiantis buteliukų šildytuvas SCF355/00

Ypatybės

Pašildo per 3 minutes

Buteliukų šildytuvas pašildys 150 ml / 5 oz

talpos pieno buteliuką per 3 minutes*.

Sušildo greitai ir tolygiai

Buteliukų šildytuvas pašildo greitai ir tolygiai.

Šildomas pienas nuolat cirkuliuoja, todėl

išvengiama karštų vietų.

Švelnaus atšildymo nustatymas

Kūdikio buteliukų šildytuve yra patogus

atšildymo nustatymas. Saugiau nei atšildant

mikrobangų krosnelėje ir patogiau nei

naudojant vandenį. Tiesiog pasirinkite

nustatymą ir šildykite užšaldytą pieną, kol jis

bus skystas.

Pašildo ir kūdikio maistelį

Naudodami buteliukų šildytuvą galite atsargiai

ir tolygiai pašildyti kūdikio maistelį.

Visiškai suderinami

Buteliukų šildytuvas suderinamas su visais

„Philips Avent“ buteliukais ir indeliais*.

Naudodami jį patogiai pašildysite buteliukus ir

kūdikio maistelio indelius.

Lengva naudoti

Tiesiog pasukite rankenėlę, įjunkite kūdikio

buteliuko šildytuvą ir pasirinkite pašildymo

nustatymą. Buteliukų šildytuvas pateikiamas

su naudinga šildymo nuorodų lentele, todėl

visada bus aišku, kiek tęsis pašildymas.

Laikykite pieną šiltą

Pienas arba kūdikių maistas šildomas lėtai,

išlaikomas šiltas bei tinkamos temperatūros ir

visada paruoštas, kai to reikia.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Specifikacijos

Svoris ir matmenys

Gaminio matmenys (plotis x aukštis x gylis):

160,4 x 139,9 x 148,55 mm

Mažmeninės pakuotės matmenys (P x A x G):

175 x 185 x 160 mm

Kilmės šalis

Sukurta: Europoje

Pagaminta: Kinija

Kas pridedama

Buteliuko šildytuvas: 1 vnt.

Vystymosi etapai

Etapai: Visi

Medžiagos, iš kurių pagamintas gaminys

ABS

PP

Techniniai duomenys

Energijos sąnaudos: 300 W

Įtampa: 220–240 V, 50/60 Hz

Saugumo klasė: 1 klasė

 

* Naudojant =< 150 ml / 5 oz pieno ir 20 °C / 70 °F

temperatūrą su „Philips Avent Classic / Natural“ 260 ml

/ 9 oz talpos buteliuku.

* „Philips Avent“ motinos pieno talpų ir 2 oz / 60 ml

buteliukų negalima naudoti šiame buteliukų šildytuve.
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