
 

Aquecedor de biberões
que preserva nutrientes

 
Sem sobreaquecimento

Funções auto, manter quente,
desligar

Descongelamento delicado

Também aquece comida de
bebé

 

SCF356/00

Ajuda a preservar os nutrientes e as vitaminas

do seu leite

Aquecimento seguro e suave sem sobreaquecer

Este aquecedor de biberões Philips Avent ajuda a preservar os nutrientes e as

vitaminas do seu leite materno através da utilização de uma tecnologia de

aquecimento suave. Um sensor integrado acompanha e controla a temperatura

do leite, evitando sobreaquecimentos e zonas demasiado quentes.

Aquecimento suave, temperatura do leite 100% segura

Tecnologia de aquecimento suave

Controlo por sensor para evitar sobreaquecimento ou zonas muito quentes

Fácil de usar

Indicador de progresso inteligente

Funções automáticas de manter quente e desligar automático

Prático e compatível

Função de descongelar para biberões

Utilize também para aquecer comida de bebé

Compatível com biberões e recipientes Philips Avent

Várias definições de aquecimento

Aquece leite à temperatura preferida do seu bebé
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Destaques

Tecnologia de aquecimento suave

Este aquecedor de biberões utiliza uma

tecnologia de aquecimento suave. Este circula

o leite, aquecendo-o de forma suave e

uniforme, para evitar zonas mais quentes. A

ausência de zonas mais quentes significa que

pode ter sempre a certeza de que o seu bebé

está a beber um leite aquecido na perfeição e

de forma segura.

Sem sobreaquecimento ou zonas muito

quentes

Um sensor integrado acompanha e controla a

temperatura do leite para garantir um

aquecimento sempre seguro, sem zonas muito

quentes nem sobreaquecimento

Indicador de progresso inteligente

O aquecedor de biberões dispõe de um

indicador de progresso luminoso inteligente

para o avisar quando o leite está pronto

usando um método simples.

Funções autom. de manter quente e desligar

automático

O aquecedor de biberões dispõe de

funcionalidades automáticas de manter quente

e de desligar automático para manter o leite

exactamente à temperatura certa durante 20

minutos, antes de se desligar autonomamente.

Função de descongelar

O aquecedor de biberões dispõe de uma

prática função de descongelar. Mais seguro do

que o descongelamento no microondas e mais

conveniente do que usando água, basta

seleccionar a opção para descongelar leite ou

comida de bebé até estar líquido(a).

Também aquece comida de bebé

Para além dos biberões, também pode utilizar

o aquecedor de biberões para aquecer a

comida do seu bebé de forma uniforme.

Totalmente compatível

O aquecedor de biberões é totalmente

compatível com todos os biberões e

recipientes Philips Avent*. Utilize-o para

aquecer comodamente biberões e recipientes

de comida do seu bebé.

Várias definições de aquecimento

São fornecidas várias regulações de

aquecimento para aquecer o leite a diferentes

temperaturas finais, satisfazendo as

preferências do seu bebé.

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips -

eficiência energética, embalagem, substâncias

perigosas, peso, reciclagem e eliminação e

fiabilidade da vida útil.
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Especificações

Peso e dimensões

Dimensões do produto (L x A x P): 160,4 x

139,9 x 148,55 mm

Dimensões da embalagem de venda (LxAxP):

175 x 185 x 160 mm

País de origem

Concebido na: Europa

Produzido na: China

Inclui

Aquecedor de biberões: 1 unid.

Fases de desenvolvimento

Fases: Tudo

Material do produto

ABS

PP

 

* Os sacos de leite materno e os biberões de 60 ml da

Philips Avent não podem ser utilizados neste

aquecedor de biberões.
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