
 

Podgrzewacz do butelek
zachowujący składn. odżywcze

 
Bezpieczne podgrzewanie

Automat. utrzym. ciepła i
wyłączanie

Łagodne rozmrażanie

Podgrzewa również jedzenie dla
dzieci

 

SCF356/00

Pomaga zachować składniki odżywcze i

witaminy obecne w mleku

Szybkie i łagodne podgrzewanie bez przegrzewania

Podgrzewacz do butelek Philips Avent pomaga zachować substancje odżywcze i

witaminy zawarte w pokarmie dzięki zastosowaniu technologii łagodnego

podgrzewania. Wbudowany czujnik kontroluje temperaturę mleka, zapobiegając

jego przegrzewaniu i pomagając utrzymać jednorodną temperaturę.

Łagodne podgrzewanie, całkowicie bezpieczna temperatura mleka

Technologia łagodnego podgrzewania

Czujnik zapobiegający przegrzewaniu i powstawaniu gorących punktów

Wygodne użytkowanie

Inteligentny wskaźnik postępu

Funkcje automatycznego utrzymywania ciepła i wyłączania

Wygoda i zgodność

Ustawienie łagodnego rozmrażania butelek dla dzieci

Możliwość podgrzewania jedzenia dla dzieci

Zgodność ze wszystkimi butelkami i pojemnikami Philips Avent

Kilka ustawień podgrzewania

Podgrzewanie mleka do temperatury odpowiadającej dziecku
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Zalety

Technologia łagodnego podgrzewania

W tym podgrzewaczu zastosowano

technologię łagodnego podgrzewania. Mleko

jest delikatnie mieszane i równomiernie

podgrzewane. Dzięki temu masz pewność, że

Twoje dziecko zawsze otrzyma mleko w

idealnej temperaturze, podgrzane w

bezpieczny sposób.

Brak przegrzewania, jednorodna temperatura

Wbudowany czujnik monitoruje temperaturę

mleka, aby zapewnić równomierne i

bezpieczne podgrzewanie.

Inteligentny wskaźnik postępu

Podgrzewacz jest wyposażony w sprytny

wskaźnik postępu, dzięki któremu szybko

dowiesz się, że mleko jest już gotowe.

Automatyczne utrzymywanie ciepła i

wyłączanie

Podgrzewacz do butelek jest wyposażony w

funkcje automatycznego utrzymywania ciepła i

wyłączania, dzięki którym mleko zachowuje

właściwą temperaturę przez 20 minut, po czym

następuje wyłączenie.

Ustawienie łagodnego rozmrażania

Podgrzewacz ma wygodną funkcję

rozmrażania. Jest bezpieczniejszy od kuchenki

mikrofalowej i wygodniejszy w użyciu.

Wystarczy wybrać ustawienie i poczekać, aż

mleko lub jedzenie dla dziecka się rozmrozi.

Podgrzewa również jedzenie dla dzieci

Oprócz butelek urządzenie umożliwia również

łagodne i równomierne podgrzewanie jedzenia

dla dzieci.

Pełna zgodność

Podgrzewacz jest zgodny ze wszystkimi

butelkami i pojemnikami Philips Avent*. W ten

sposób można wygodnie podgrzewać butelki i

jedzenie dla dzieci.

Kilka ustawień podgrzewania

Różne ustawienia podgrzewania pozwalają

dostosować temperaturę mleka do aktualnych

potrzeb dziecka.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Waga i wymiary

Wymiary produktu (szer. x wys. x głęb.):

160,4 x 139,9 x 148,55 mm

Wymiary opakowania detalicznego

(szer. x wys. x głęb.): 175 x 185 x 160 mm

Kraj pochodzenia

Zaprojektowano w: Europa

Wyprodukowano w: Chiny

Zawartość zestawu

Podgrzewacz do butelek: 1 szt.

Etapy rozwoju

Etap: wszystkie

Materiały wykonania

Tworzywo ABS

Tworzywo PP

 

* W tym podgrzewaczu do butelek nie można

podgrzewać woreczków do przechowywania pokarmu

Philips Avent ani butelek Philips Avent o pojemności

60 ml.
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