
 

Grelnik stekleničk za
ohranjanje hranil

 
Varno pogrevanje, brez
pregrevanja

Samodejno ohranjanje toplote
in izklop

Nežno odmrzovanje

Tudi za pogrevanje otroške
hrane

 

SCF356/00

Pomaga ohranjati hranila in vitamine v mleku
Varno in enakomerno pogrevanje brez pregrevanja

Grelnik otroških stekleničk Philips Avent s tehnologijo za enakomerno pogrevanje

pomaga ohranjati hranilne snovi in vitamine v materinem mleku. Vgrajeni senzor

spremlja in prilagaja temperaturo mleka ter preprečuje pregrevanje in vroča mesta.

Enakomerno pogrevanje, 100 % varna temperatura mleka

Tehnologija za enakomerno pogrevanje

Senzor za spremljanje preprečuje pregrevanje in vroča mesta

Enostavna uporaba

Inteligentni indikator poteka

Funkciji za samodejno ohranjanje toplote in izklop

Priročno in združljivo

Nastavitev za nežno odmrzovanje za otroške stekleničke

Uporablja se lahko tudi za pogrevanje otroške hrane

Združljiv s stekleničkami in posodicami Philips Avent

Več nastavitev pogrevanja

Mleko pogrejte na otrokovo najljubšo temperaturo
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Značilnosti

Tehnologija za enakomerno pogrevanje

Ta grelnik stekleničk uporablja tehnologijo za

enakomerno pogrevanje. Ta zagotavlja kroženje

mleka ter ga pogreva nežno in

enakomerno, da prepreči vroča mesta. Ker ni

vročih mest, ste vedno pomirjeni, da otrok

varno uživa idealno pogreto mleko.

Brez pregrevanja ali vročih mest

Vgrajeni senzor spremlja in prilagaja

temperaturo mleka, zato vedno zagotavlja

varno pogrevanje brez vročih mest ali

pregrevanja

Inteligentni indikator poteka

Grelnik stekleničk ima inteligentni svetlobni

indikator poteka, ki vas enostavno obvesti, kdaj

je mleko pripravljeno.

Samodejno ohranjanje toplote in izklop

Grelnik otroških stekleničk ima funkciji za

samodejno ohranjanje toplote in izklop, ki

mleko 20 minut ohranjata pri idealni

temperaturi, preden izklopita grelnik.

Nastavitev za nežno odmrzovanje

Grelnik stekleničk vključuje priročno nastavitev

za odmrzovanje. Za odmrznitev zamrznjenega

mleka ali hrane za dojenčke preprosto izberite

to nastavitev, ki je varnejša od odmrzovanja v

mikrovalovni pečici in priročnejša od uporabe

vode.

Tudi za pogrevanje otroške hrane

Grelnik stekleničk lahko uporabljate tudi za

nežno in enakomerno pogrevanje otroške

hrane, ne samo za segrevanje otroških

stekleničk.

Popolnoma združljiv

Grelnik stekleničk je popolnoma združljiv z

vsemi stekleničkami in posodicami Philips

Avent*. Z njim lahko priročno segrevate

stekleničke in posodice z otroško hrano.

Več nastavitev pogrevanja

Na voljo imate več nastavitev za pogrevanje,

zato lahko mleko pogrejete na različno končno

temperaturo glede na otrokove želje.

Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko

zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste

ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih Philipsovega

prizadevanja za varovanje okolja – energijska

učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža,

recikliranje in odlaganje ter zanesljivost

celotno življenjsko dobo.
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Specifikacije

Teža in dimenzije

Dimenzije izdelka (Š x V x G): 160,4 x 139,9 x

148,55 mm

Dimenzije maloprodajnega paketa (Š x V x G):

175 x 185 x 160 mm

Država porekla

Zasnovano v: Evropa

Izdelano na: Kitajskem

Kaj vsebuje

Grelnik stekleničk: 1 kosa

Stopnje razvoja

Stopnje: Vse

Material izdelka

ABS

PP

 

* V tem grelniku stekleničk ne morete uporabljati vrečk za

materino mleko Philips Avent in 60 ml stekleničk.
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