
 

Maistines medžiagas
išsaugantis buteliukų šildytuvas

 
Saugus šildymas neperkaitinant

Aut. šilumos išlaik. ir išjung.
funkc.

Atšildo švelniai

Pašildo ir kūdikio maistelį

 

SCF356/00

Padeda išlaikyti pieno maistines medžiagas ir

vitaminus

Saugus ir švelnus šildymas neperkaitinant

Naudojant švelnaus pašildymo technologiją, šis „Philips Avent“ kūdikių buteliukų

šildytuvas išsaugo motinos pieno maistinės medžiagas ir vitaminus. Integruotu

jutikliu stebima ir kontroliuojama pieno temperatūra, kad jis nebūtų perkaitintas, o

pašildymas būtų tolygus.

Švelnus pašildymas, 100 % saugi pieno temperatūra

Švelnaus pašildymo technologija

Jutiklis stebi, kad nebūtų perkaitintas pienas

Paprasta naudoti

Išmanus eigos indikatorius

Automatinė šilumos išlaikymo ir išjungimo funkcijos

Patogus ir suderinamas

Švelnaus atšildymo nustatymas kūdikio buteliukams

Taip pat naudojamas pašildyti kūdikio maistelį

Suderinama su „Philips Avent“ buteliukais ir indeliais

Keli pašildymo nustatymai

Pašildo pieną iki kūdikio mėgstamos temperatūros
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Ypatybės

Švelnaus pašildymo technologija

Šiame buteliukų šildytuve naudojama švelnaus

pašildymo technologija. Cirkuliuojantis pienas

šildomas švelniai ir

tolygiai, todėl nelieka karštų vietų, o jūs galite

būti ramūs, nes jūsų kūdikis mėgausis tobulai

pašildytu pienu saugiai.

Jokio perkaitinimo ar karštų vietų

Integruotas jutiklis stebi ir kontroliuoja pieno

temperatūrą, kad pienas būtų šildomas

saugiai, neperkaitinant ir išvengiant karštų

vietų

Išmanus eigos indikatorius

Buteliukų šildytuve šviečia išmanus eigos

indikatorius, kuris jums praneša, kai pienas yra

paruoštas.

Automatinis šilumos išlaikymas ir išjungimas

Kūdikio buteliukų šildytuve yra automatinė

šilumos palaikymo ir išjungimo funkcijos, kad

prieš išsijungiant automatiškai 20 min. būtų

palaikoma optimali pieno temperatūra.

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.

Keli pašildymo nustatymai

Keli pašildymo nustatymai leidžia pašildyti

pieną iki skirtingos temperatūros pagal kūdikio

poreikius.

„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: Kinijoje

Kas pridedama

Buteliuko šildytuvas: 1 vnt.

Vystymosi etapai

Etapai: Visi

Medžiagos, iš kurių pagamintas gaminys

ABS

PP

 

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

buteliukų negalima naudoti šiame buteliukų šildytuve.
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