
 

Snabb flaskvärmare

 
Jämn uppvärmning, inga heta
partier

Värmer snabbt

Tinar snabbt

Värmer barnmat också

 

SCF358/00

Snabb och enkel uppvärmning
Klart på så lite som 3 minuter*

Förbered perfekt uppvärmd mat på några få minuter med en flaskvärmare som

hanterar temperaturen åt dig. Den smarta temperaturkontrollen förhindrar att

mjölk och barnmat överhettas och justerar uppvärmningsmönstret för snabb

uppvärmning.

Värmer upp mjölk på så lite som 3 minuter*

Smart temperaturkontroll värmer upp till perfekt temperatur

Upptiningsfunktion för behållare med fryst mjölk och barnmat

Tinar mjölk- och barnmatsbehållare

Värmer upp barnmatsbehållare och mjölk

Enkel att rengöra

Enkel att rengöra

Värmer automatiskt till perfekt temperatur

Bibehåller idealisk temperatur i upp till 60 minuter

För Philips Avent-flaskor och andra ledande varumärken

Kompatibel med de flesta ledande varumärken för flaskor och barnmatsbehållare



Snabb flaskvärmare SCF358/00

Funktioner Specifikationer

Hanterar temperaturen åt dig

Ställ in mjölkvolymen, tryck på start och låt den

smarta temperaturkontrollen ta hand om resten

åt dig. Den känner av mjölkens initiala

temperatur och värmer snabbt upp den till

perfekt temperatur och håller den där i upp till

60 minuter.

Tinar enkelt fryst mat

Vill du ha extra mat i frysen? Flaskvärmaren

tinar även snabbt mjölk- och

barnmatsbehållare.

Stöder övergång till fast föda

När barnet är redo att gå över till fast föda tinar

och värmer flaskvärmaren även upp

barnmatsbehållare.

Mindre tid i köket

Utformad med bara en del så att rengöringen är

enkel och du kan tillbringa mer tid med ditt

barn.

Redo när du är det

Vår flaskvärmare bibehåller idealisk temperatur

i upp till 60 minuter, om du behöver mer

flexibilitet när du ska mata.

Passar ditt barns favoriter

Utformad för att passa barnets favoritflaskor

från Philips Avent och de flesta ledande

varumärken för flaskor och barnmatsbehållare.

Ursprungsland

Formgiven i: Europa

Producerad i: Kina

Vad medföljer?

Flaskvärmare: 1 delar

Produktmaterial

ABS

PP

Vikt och mått

Produktmått (b x h x d):

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

Paketstorlek (B x H x D): 175 x 185 x 160 mm

Tekniska specifikationer

Strömförbrukning: 400 W

Säkerhetsklassificering: Klass 1

Spänning: 220–240 V, 50/60 Hz

Utvecklingsstadier

Stadie: Alla

 

* Med 150 ml mjölk vid en temperatur på 20 °C i en Philips

Avent Natural-flaska på 260 ml
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