
 

Flessenwarmer die
voedingsstoffen behoudt

 
Veilig opwarmen, geen
oververhitting

Autom. warm houden en
uitschakeling

Geleidelijke ontdooiing

Verwarmt ook babyvoeding

 

SCF356/00

Helpt voedingsstoffen en vitaminen in je melk te

behouden

Veilig en langzaam verwarmen zonder oververhitting

Deze Philips Avent-flessenwarmer met geleidelijke opwarmtechnologie helpt de

voedingsstoffen en vitaminen van je moedermelk te behouden. Een geïntegreerde

sensor controleert de temperatuur van de melk, waardoor oververhitting en

ongelijkmatige verwarming worden voorkomen.

Geleidelijke verwarming, 100% veilige melktemperatuur

Geleidelijke-verwarmtechnologie

Sensor die helpt oververhitting en hete plekken te voorkomen

Gebruiksvriendelijk

Slimme voortgangsindicator

Automatische functies voor warm houden en uitschakeling

Handig en veelzijdig

Stand voor geleidelijke ontdooiing voor babyflessen

Ook te gebruiken om babyvoeding op te warmen

Geschikt voor (bewaar)flessen van Philips Avent*

Meerdere verwarminstellingen

Verwarmt melk tot de perfecte temperatuur voor je baby
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Kenmerken

Geleidelijke-verwarmtechnologie

Deze flessenwarmer gebruikt geleidelijke-

verwarmtechnologie die de melk circuleert

waardoor die geleidelijk en gelijkmatig wordt

verwarmd en er geen hete plekken ontstaan. Zo

kun je erop vertrouwen dat je baby altijd veilig

geniet van perfect verwarmde melk.

Geen oververhitting of hete plekken

De geïntegreerde sensor meet en controleert

de temperatuur om te zorgen voor veilige

verwarming zonder hete plekken of

oververhitting

Slimme voortgangsindicator

De flessenwarmer is voorzien van een slimme

voortgangsindicator die oplicht om je op een

eenvoudige manier te laten weten wanneer de

melk klaar is.

Autom. warm houden en uitschakeling

De babyflessenwarmer is voorzien van

automatische functies voor warm houden en

uitschakeling om de melk op precies de juiste

temperatuur te houden gedurende 20 minuten

voordat het apparaat zichzelf uitschakelt.

Stand voor geleidelijke ontdooiing

De flessenwarmer is voorzien van een handige

ontdooistand. Veiliger dan het ontdooien in de

magnetron en handiger dan het gebruiken van

water: je hoeft alleen de juiste stand te

selecteren om bevroren melk of babyvoeding te

ontdooien.

Verwarmt ook babyvoeding

Net als voor babyflessen kun je de

flessenwarmer ook gebruiken om babyvoeding

geleidelijk en gelijkmatig op te warmen.

Volledig compatibel

De flessenwarmer is geschikt voor alle Philips

Avent-flessen en bewaarflessen*. Je kunt de

flessenwarmer gebruiken om (bewaar)flessen

te verwarmen.

Meerdere verwarminstellingen

Er zijn meerdere verwarminstellingen zodat je

de melk kunt verwarmen tot verschillende

temperaturen die passen bij de voorkeuren van

je baby.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Gewicht en afmetingen

Productafmetingen (B x H x D): 160,4 x 139,9

x 148,55 millimeter

Afmetingen detailhandelpakket (b x h x d): 175

x 185 x 160 millimeter

Land van herkomst

Ontworpen in: Europa

Geproduceerd in: China

Inclusief

Flessenwarmer: 1 stk

Ontwikkelingsfases

Fases: Alles

Productmateriaal

ABS

PP

 

* Philips Avent-moedermelkzakken en -flessen van 60 ml

kunnen niet in deze flessenwarmer worden gebruikt.
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