
 

Szybki podgrzewacz
do butelek

 
Równomierne podgrzewanie

Szybkie podgrzewanie

Szybko rozmraża

Podgrzewa również jedzenie dla
dzieci

 

SCF358/00

Szybkie i łatwe podgrzewanie
Gotowe w zaledwie 3 minuty*

Przygotuj idealnie podgrzany pokarm w ciągu kilku minut, korzystając z

podgrzewacza do butelek, który dostosowuje temperaturę za Ciebie. Inteligentna

regulacja temperatury zapobiega przegrzewaniu się pokarmu i jedzenia dla dzieci

oraz dostosowuje sposób podgrzewania, aby zrobić to jak najszybciej.

Podgrzewa pokarm w zaledwie 3 minuty*

Inteligentna regulacja temperatury pozwala uzyskać idealną temperaturę

Rozmraża zamrożone pojemniki z pokarmem i jedzeniem dla dzieci

Rozmraża pojemniki z pokarmem i jedzeniem dla dzieci

Podgrzewa zarówno pojemniki na żywność dla dzieci, jak i mleko

Łatwe czyszczenie

Łatwe czyszczenie

Automatycznie podgrzewa do idealnej temperatury

Utrzymuje idealną temperaturę do 60 minut

Do butelek Philips Avent i innych wiodących marek

Zgodność z większością butelek i słoiczków z jedzeniem dla dzieci wiodących marek



Szybki podgrzewacz do butelek SCF358/00

Zalety Dane techniczne

Reguluje temperaturą za Ciebie

Ustaw ilość mleka, naciśnij przycisk start i

pozwól, aby inteligentny regulator temperatury

zajął się resztą. Wykrywa temperaturę

początkową mleka i szybko podgrzewa je do

idealnej temperatury, i utrzymuje ją do 60

minut.

Łatwo rozmraża zamrożony pokarm

Lubisz mieć dodatkowy pokarm w zamrażarce?

Podgrzewacz do butelek szybko rozmraża także

pojemniki z mlekiem i jedzeniem dla dzieci.

Ułatwia przyzwyczajenie dziecka do stałych

pokarmów

Gdy Twoje dziecko będzie gotowe zacząć jeść

pokarmy stałe, podgrzewacz do butelek

również się przyda – do rozmrażania i

podgrzewania pojemników z jedzeniem dla

dziecka.

Mniej czasu w kuchni

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o

łatwym czyszczeniu i zaoszczędzeniu czasu.

Zawsze gotowy do pracy

Nasz podgrzewacz do butelek utrzymuje

idealną temperaturę do 60 minut na wypadek,

gdyby karmienie zajęło więcej czasu.

Zgodny z ulubionymi pokarmami Twojego

dziecka

Zaprojektowany tak, aby był zgodny z

ulubionymi butelkami Philips Avent Twojego

dziecka oraz z większością butelek i słoiczków

z jedzeniem dla dzieci wiodących marek.

Kraj pochodzenia

Zaprojektowano w: Europa

Wyprodukowano w: Chiny

Zawartość zestawu

Podgrzewacz do butelek: 1 szt.

Materiały wykonania

Tworzywo ABS

Tworzywo PP

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

Dane techniczne

Zużycie energii: 400 W

Klasyfikacja poziomu bezpieczeństwa: Klasa

1

Napięcie: 220–240 V, 50/60 Hz

Etapy rozwoju

Etap: wszystkie

 

* W przypadku mleka o objętości 150 ml i temperaturze

20°C w butelce Philips Avent Natural o pojemności 260

ml
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