
 

Θερμαντήρας που διατηρεί

τα θρεπτικά συστατικά

 
Ασφαλές ζέσταμα, χωρίς

υπερθέρμανση

Αυτόματη διατήρηση και

απενεργοποίηση

Ήπια απόψυξη

Ζεσταίνει και βρεφική τροφή

 

SCF356/00

Διατηρεί τα θρεπτικά συστατικά και τις βιταμίνες του

γάλακτος

Ασφαλές και ομοιόμορφο ζέσταμα χωρίς υπερθέρμανση

Ο θερμαντήρας μπιμπερό Philips Avent διατηρεί τα θρεπτικά συστατικά και τις βιταμίνες του

μητρικού γάλακτος χάρη στην τεχνολογία ήπιας θέρμανσης. Ο ενσωματωμένος αισθητήρας

παρακολουθεί και ελέγχει τη θερμοκρασία του γάλακτος, εμποδίζοντας την υπερθέρμανση

και τη δημιουργία καυτών σημείων.

Ήπια θέρμανση, 100% ασφαλής θερμοκρασία γάλακτος

Τεχνολογία ήπιας θέρμανσης

Αισθητήρας παρακολούθησης για προστασία από υπερθέρμανση και καυτά σημεία

Εύκολη χρήση

Έξυπνη ένδειξη προόδου

Λειτουργίες αυτόματης διατήρησης θερμοκρασίας και απενεργοποίησης

Άνεση και συμβατότητα

Ρύθμιση ήπιας απόψυξης για μπιμπερό

Χρησιμοποιήστε το και για να ζεστάνετε βρεφική τροφή

Συμβατότητα με τα μπιμπερό και τα δοχεία Philips Avent

Πολλαπλές ρυθμίσεις για ζέσταμα

Ζεσταίνει το γάλα στη θερμοκρασία που προτιμά το μωρό σας
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Χαρακτηριστικά

Τεχνολογία ήπιας θέρμανσης

Ο θερμαντήρας μπιμπερό χρησιμοποιεί μια

τεχνολογία ήπιας θέρμανσης, η οποία μετακινεί το

γάλα μέσα στο σκεύος και το ζεσταίνει με

ομοιόμορφο τρόπο. Αυτό σημαίνει πως δεν

δημιουργούνται καυτά σημεία, ώστε να ταΐζετε το

μωρό σας με απόλυτη ασφάλεια.

Προστασία από την υπερθέρμανση και τα καυτά

σημεία

Ο ενσωματωμένος αισθητήρας παρακολουθεί και

ελέγχει τη θερμοκρασία του γάλακτος,

εξασφαλίζοντας φυσικό ζέσταμα χωρίς

υπερθέρμανση και καυτά σημεία

Έξυπνη ένδειξη προόδου

Ο θερμαντήρας μπιμπερό διαθέτει μια έξυπνη

ένδειξη προόδου που σας ειδοποιεί εύκολα όταν το

γάλα είναι έτοιμο.

Αυτόματη διατήρηση θερμοκρασίας και

απενεργοποίηση

Ο θερμαντήρας μπιμπερό διαθέτει λειτουργίες

αυτόματης διατήρησης θερμοκρασίας και

απενεργοποίησης, διατηρώντας το γάλα ακριβώς στη

σωστή θερμοκρασία για 20 λεπτά πριν σβήσει μόνος

του.

Ρύθμιση ήπιας απόψυξης

Ο θερμαντήρας μπιμπερό διαθέτει μια πρακτική

ρύθμιση για απόψυξη, η οποία είναι πιο ασφαλής

από την απόψυξη σε φούρνο μικροκυμάτων και πιο

εύχρηστη από τη χρήση νερού. Απλώς επιλέξτε τη

ρύθμιση για να ξεπαγώσετε το γάλα ή τη βρεφική

τροφή σε υγρή μορφή!

Ζεσταίνει και βρεφική τροφή

Εκτός από μπιμπερό, με τον θερμαντήρα μπορείτε να

ζεστάνετε ομοιόμορφα και βρεφική τροφή.

Πλήρης συμβατότητα

Ο θερμαντήρας μπιμπερό είναι πλήρως συμβατός με

όλα τα μπιμπερό και τα δοχεία Philips Avent*.

Χρησιμοποιήστε τον για να ζεστάνετε μπιμπερό και

δοχεία βρεφικής τροφής με ευκολία.

Πολλαπλές ρυθμίσεις για ζέσταμα

Ο θερμαντήρας διαθέτει διάφορες ρυθμίσεις

θέρμανσης, ώστε να ζεσταίνετε το γάλα στη

θερμοκρασία που προτιμά το μωρό σας.

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.



Θερμαντήρας που διατηρεί τα θρεπτικά συστατικά SCF356/00

Προδιαγραφές

Βάρος και διαστάσεις

Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΥxΒ): 160,4 x 139,9 x

148,55 χιλιοστά

Διαστάσεις συσκευασίας λιανικής πώλησης (ΠxΥxΒ):

175 x 185 x 160 χιλιοστά

Χώρα προέλευσης

Σχεδιάστηκε στην: Ευρώπη

Παράγεται στην: Κίνα

Τι περιλαμβάνεται

Θερμαντήρας μπιμπερό: 1 τεμάχιο

Στάδια ανάπτυξης

Στάδια: Όλα

Υλικό προϊόντος

ABS

PP

 

* Σε αυτό το θερμαντήρα μπιμπερό δεν μπορούν να

χρησιμοποιηθούν οι σακούλες μητρικού γάλακτος και τα

μπιμπερό 2 oz/60 ml της Philips Avent.
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