
 

Ohrievač na fľaše
uchovávajúci výživové látky

 
Bezpečné ohrievanie, bez nadm.
ohriatia

Autom. udrž. v teplom stave a
vypínanie

Šetrné rozmrazovanie

Zohrieva aj stravu pre bábätká

 

SCF356/00

Pomáha zachovať výživné látky a vitamíny

v mlieku

Bezpečné a šetrné ohrievanie bez prehriatia

Tento ohrievač detských fliaš Philips Avent pomáha vďaka šetrnej technológii

zohrievania zachovávať obsah vitamínov a výživových látok v materskom mlieku.

Integrovaný senzor sleduje a reguluje teplotu mlieka a zabraňuje prehrievaniu a

horúcim miestam.

Šetrné zahrievanie, 100 % bezpečná teplota mlieka

Šetrná technológia zahrievania

Monitorovanie senzorom v záujme predchádzania prehrievaniu a vzniku horúcich

miest

Jednoduché používanie

Inteligentný indikátor priebehu

Funkcie automatického udržiavania v teplom stave a vypínania

Pohodlné a kompatibilné

Nastavenie šetrného rozmrazovania pre detské fľaše

Používajte aj na zohrievanie stravy pre bábätká

Kompatibilné s fľašami a zásobníkmi Philips Avent

Viacero nastavení ohrievania

Zohrieva mlieko na teplotu, ktorej vaše dieťa dáva prednosť



Ohrievač na fľaše uchovávajúci výživové látky SCF356/00

Hlavné prvky

Šetrná technológia zahrievania

Tento ohrievač na fľaše využíva šetrnú

technológiu ohrievania. Cirkuluje mlieko,

šetrne a rovnomerne ho ohrieva a predchádza

vzniku horúcich miest. Žiadne horúce miesta –

to znamená, že sa môžete zakaždým

spoľahnúť na to, že vaše dieťa si bezpečne

môže vychutnať dokonale ohriate mlieko.

Nulové riziko nadmerného ohrevu a horúcich

miest

Integrovaný senzor monitoruje a reguluje

teplotu mlieka, aby bolo možné zakaždým

garantovať bezpečné zohrievanie, bez rizika

prehriatia a vzniku horúcich miest

Inteligentný indikátor priebehu

Ohrievač na fľaše je vybavený inteligentným

svetelným indikátorom, ktorý vás jednoduchým

spôsobom upozorní na to, kedy je mlieko

pripravené.

Automatické udržiavanie v teplom stave a

vypínanie

Ohrievač detských fliaš je vybavený funkciami

automatického udržiavania v teplom stave a

vypínania, pomocou ktorých sa mlieko 20

minút udržiava pri náležitej teplote, kým dôjde

k vypnutiu zariadenia.

Nastavenie šetrného rozmrazovania

Ohrievač na fľaše je vybavený šikovnou

funkciou rozmrazovania. Táto funkcia je

bezpečnejšia ako rozmrazovanie v mikrovlnke

a pohodlnejšia ako používanie vody – stačí

zvoliť nastavenie a nechať mlieko alebo detskú

stravu rozmraziť do tekutého stavu.

Zohrieva aj stravu pre bábätká

Okrem detských fliaš môžete pomocou

ohrievača detských fliaš šetrne a rovnomerne

zohrievať aj stravu pre bábätká.

Plná kompatiblita

Ohrievač na fľaše je plne kompatibilný so

všetkými fľašami a zásobníkmi Philips Avent*.

Používajte ho na rovnomerné zohrievanie fliaš

a zásobníkov na stravu pre bábätká.

Viacero nastavení ohrievania

Niekoľko nastavení ohrievania je k dispozícii

na ohrievanie mlieka na rôzne koncové teploty

podľa preferencií vášho dieťaťa.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Hmotnosť a rozmery

Rozmery výrobku (Š x V x H): 160,4 x 139,9 x

148,55 mm

Rozmery maloobchodného balenia (Š x V x H):

175 x 185 x 160 mm

Krajina pôvodu

Navrhnuté v: Európa

Vyrobené v: Čína

Čo je súčasťou balenia

Ohrievač fliaš: 1 ks

Vývojové stupne

Stupne: Všetky

Materiál produktu

ABS

PP

 

* V tomto ohrievači detských fliaš nie je možné ohrievať

vrecká na materské mlieko Philips Avent ani fľaše s

objemom 2 oz/60 ml.
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