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SCF355/00 Hızlı ve eşit derecede ısıtır
Anne sütünü hızlı ve hassas bir şekilde ısıtır

30 yıllık deneyimimiz sayesinde, anne sütünüzün bebeğiniz için ne kadar önemli

olduğunun farkındayız. Bu biberon ısıtıcı, anne sütünü 3 dakika* gibi kısa bir sürede

hassas ve eşit ısıtır, kullanışlı bir buz çözme ayarı sunar ve mutfağınızda muhteşem

görünür!

Eşit derecede ısıtır

Eşit derecede ısıtın, anne sütünün kalitesini koruyun

Hızlı ısıtma

Anne sütünüz 3 dakikada hazır!

Hassas buz çözme

Anne sütünüzün buzunu hassas bir şekilde çözün

Kolay ısıtma

Mamayı da ısıtın

Kullanımı kolay

Philips Avent serisi uyumluluğu

'Isıtma referans tablosu' sütü ısıtmak için gerekli süreleri içerir



Biberon ısıtıcı SCF355/00

Özellikler Teknik Özellikler

Eşit derecede ısıtır

Süt ısıtılırken sürekli olarak karıştığı için anne

sütünün tamamının sıcaklığı aynı olacaktır.

Anne sütünüz 3 dakikada hazır!

150 ml/5 oz anne sütünü 3 dakika* gibi kısa bir

sürede ısıtın

Anne sütünüzün buzunu hassas bir şekilde

çözün

Siz bebeğinizle vakit geçirirken anne sütü

biberon ısıtıcıda hassas ve güvenli bir şekilde

çözülsün. Bu işlem, biberonu musluk suyu

altında bekleterek çözdürmekten daha kolay,

sütün buzunun buzdolabında çözülmesini

beklemekten daha hızlıdır. Ayrıca hepsinin

ötesinde, buz tutmuş sütü mikrodalga fırında

çözdürmekten daha güvenlidir.

Mamayı da ısıtın

Cihaz, hızlı mama ısıtma ayarı da sunar.

Kullanımı kolay

Düğmeyi bir kere çevirerek biberon ısıtıcıyı

açabilir ve doğru ayarı seçebilirsiniz.

Philips Avent serisi ile uyumludur

Tüm Philips Avent biberonlar ve saklama

kapları bu biberon ısıtıcıyla birlikte

kullanılabilir.

Isıtma referans tablosu

Biberon ısıtıcının paketinde bulunan 'Isıtma

referans tablosu'nu çıkarabilir, cihazın yanında

bulundurabilir ve doğru ısıtma sürelerine

istediğiniz zaman ulaşabilmek için bu tabloyu

kullanabilirsiniz.

Ağırlık ve boyutlar

Ürün boyutları (GxYxD): 160,4 x 139,9 x

148,55 mm

Perakende paket boyutları (GxYxD): 175 x 185

x 160 mm

Menşei

Avrupa'da: Avrupa

Çin'de: üretilmiştir

Paket içeriği

Biberon ısıtıcı: 1 adet

Gelişim aşamaları

Aşamalar: Tümü

Ürün Malzemesi

ABS

PP

 

Philips Yeşil Logosu

Philips Çevreci Ürünleri maliyetleri, enerji

tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltabiliyor.

Peki nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği,

Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri

dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü

güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak

Alanlarından en az birinde, çevre için önemli

katkılar sağlıyor.

* 20°C sıcaklıkta, 260 ml/9 oz Philips Avent

Classic/Natural biberonda/kapta en fazla 150 ml/5 oz

miktarında süt.
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