
 

Rýchly ohrievač fliaš

 
Zohrieva rovnomerne, bez
horúcich miest

Zohrieva rýchlo

Šetrné rozmrazovanie

Zohrieva aj stravu pre bábätká

 

SCF355/00

Náš najrýchlejší elektrický ohrievač fliaš
Zohreje mlieko rýchlo a rovnomerne

Počas dní, kedy sa neviete zastaviť, zohreje tento ohrievač detských fliaš Philips

Avent vaše mlieko rýchlo a rovnomerne už za 3 minúty. Jednoducho sa ovláda,

obsahuje praktickú funkciu rozmrazenia a môžete ho použiť aj na ohriatie detskej

stravy.

Rýchly ohrev

Zohreje detské fľaše za 3 minúty

Rovnomerné zohriatie

Zohrieva rýchlo a rovnomerne

Pohodlné a kompatibilné

Nastavenie šetrného rozmrazovania pre detské fľaše

Používajte aj na zohrievanie stravy pre bábätká

Kompatibilné s fľašami a zásobníkmi Philips Avent

Jednoduché používanie

Ľahká obsluha s užitočnou príručkou na zohrievanie

Udržiavajte mlieko teplé



Rýchly ohrievač fliaš SCF355/00

Hlavné prvky

Zohreje za 3 minúty

Ohrievač fliaš zohreje 150 ml/5 oz mlieka už

za 3 minúty*.

Zohrieva rýchlo a rovnomerne

Ohrievač fliaš zohreje rýchlo a rovnomerne. Pri

zahrievaní mlieko plynule cirkuluje, čím sa

zabraňuje vzniku horúcich miest.

Nastavenie šetrného rozmrazovania

Ohrievač na fľaše je vybavený šikovnou

funkciou rozmrazovania. Táto funkcia je

bezpečnejšia ako rozmrazovanie v mikrovlnke

a pohodlnejšia ako používanie vody – stačí

zvoliť nastavenie a nechať mlieko alebo detskú

stravu rozmraziť do tekutého stavu.

Zohrieva aj stravu pre bábätká

Okrem detských fliaš môžete pomocou

ohrievača detských fliaš šetrne a rovnomerne

zohrievať aj stravu pre bábätká.

Plná kompatiblita

Ohrievač na fľaše je plne kompatibilný so

všetkými fľašami a zásobníkmi Philips Avent*.

Používajte ho na rovnomerné zohrievanie fliaš

a zásobníkov na stravu pre bábätká.

Jednoduchá obsluha

Stačí otočiť gombík na prepnutie na ohrievač

detských fliaš a zvoliť nastavenie zohrievania.

Ohrievač fliaš sa dodáva s užitočnou

referenčnou tabuľkou na zohrievanie, takže

rýchlo zistíte, ako dlho zohrievanie potrvá.

Udržiavajte mlieko teplé

Mlieko alebo detská strava sa ohrievajú

pomalým tempom, budú udržiavané na

správnej teplote a budú pripravené, keď ich

budete potrebovať.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.



Rýchly ohrievač fliaš SCF355/00

Technické údaje

Hmotnosť a rozmery

Rozmery výrobku (Š x V x H): 160,4 x 139,9 x

148,55 mm

Rozmery maloobchodného balenia (Š x V x H):

175 x 185 x 160 mm

Krajina pôvodu

Navrhnuté v: Európa

Vyrobené v: Čína

Čo je súčasťou balenia

Ohrievač fliaš: 1 ks

Vývojové stupne

Stupne: Všetky

Materiál produktu

ABS

PP

Technické špecifikácie

Spotreba energie: 300 W

Napätie: 220 – 240 V, 50/60 Hz

Klasifikácia bezpečnosti: Trieda 1

 

* V prípade =< 150 ml / 5 oz mlieka pri teplote 20 °C / 70

°F vo fľaši Philips AVENT Classic / Natural s objemom

260 ml / 9 oz.

* V tomto ohrievači detských fliaš nie je možné ohrievať

vrecká na materské mlieko Philips Avent ani fľaše s

objemom 2 oz/60 ml.
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