
 

Hitri grelnik
stekleničk

 
Greje enakomerno, brez vročih
mest

Hitro segrevanje

Nežno odmrzovanje

Tudi za segrevanje otroške
hrane

 

SCF355/00

Naš najhitrejši električni grelnik stekleničk
Mleko segreje hitro in enakomerno

Ko vam primanjkuje časa, ta grelnik otroških stekleničk Philips Avent mleko pogreje

hitro in enakomerno v samo 3 minutah. Je enostaven za uporabo, ima pa tudi

priročno nastavitev za odmrzovanje in ga lahko uporabljate za pogrevanje otroške

hrane.

Hitro pogrevanje

Otroške stekleničke segreje v samo 3 minutah

Enakomerno segrevanje

Greje hitro in enakomerno

Priročno in združljivo

Nastavitev za nežno odmrzovanje za otroške stekleničke

Uporablja se lahko tudi za pogrevanje otroške hrane

Združljiv s stekleničkami in posodicami Philips Avent

Enostavna uporaba

Enostaven za uporabo s koristnimi navodili za segrevanje

Ohranite mleko toplo



Hitri grelnik stekleničk SCF355/00

Značilnosti

Pogrevanje v samo 3 minutah

Grelnik stekleničk segreje 150 ml mleka v samo

3 minutah*.

Greje hitro in enakomerno

Grelnik stekleničk greje hitro in enakomerno.

Hkrati preprečuje tudi vroča mesta, saj mleko

med segrevanjem nenehno kroži.

Nastavitev za nežno odmrzovanje

Grelnik stekleničk vključuje priročno nastavitev

za odmrzovanje. Za odmrznitev zamrznjenega

mleka ali hrane za dojenčke preprosto izberite

to nastavitev, ki je varnejša od odmrzovanja v

mikrovalovni pečici in priročnejša od uporabe

vode.

Tudi za segrevanje otroške hrane

Grelnik stekleničk lahko uporabljate tudi za

nežno in enakomerno pogrevanje otroške

hrane, ne samo za segrevanje otroških

stekleničk.

Popolnoma združljiv

Grelnik stekleničk je popolnoma združljiv z

vsemi stekleničkami in posodicami Philips

Avent*. Z njim lahko priročno segrevate

stekleničke in posodice z otroško hrano.

Enostaven za uporabo

Za vklop grelnika otroških stekleničk samo

obrnite gumb in izberite želeno nastavitev

segrevanja. Grelniku stekleničk je priložena

koristna tabela segrevanja, da lahko enostavno

izveste, koliko časa bo trajalo segrevanje.

Ohranite mleko toplo

Mleko ali otroška hrana se počasi segreva in

ohranja ustrezno temperaturo ter je

pripravljena, ko jo potrebujete.

Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko

zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste

ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih Philipsovega

prizadevanja za varovanje okolja – energijska

učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža,

recikliranje in odlaganje ter zanesljivost

življenjske dobe.



Hitri grelnik stekleničk SCF355/00

Specifikacije

Teža in dimenzije

Dimenzije izdelka (Š x V x G): 160,4 x 139,9 x

148,55 mm

Dimenzije maloprodajnega paketa (Š x V x G):

175 x 185 x 160 mm

Država porekla

Zasnovano v: Evropa

Izdelano na: Kitajskem

Kaj vsebuje

Grelnik stekleničk: 1 kosa

Stopnje razvoja

Faza: Vse

Material izdelka

ABS

PP

Tehnične specifikacije

Poraba energije: 300 W

Napetost: 220–240 V, 50/60 Hz

Varnostne klasifikacije: Razred 1

 

* Velja za do 150 ml mleka pri temperaturi 20 °C v

steklenički Philips Avent Classic/Natural vsebine

260 ml.

* V tem grelniku stekleničk ne morete uporabljati vrečk za

materino mleko Philips Avent in 60 ml stekleničk.
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