
Мини пасатор и

комплект за хранене

SCF860/20

Пасирайте, съхранете, нахранете
Хранене на деца с Philips AVENT

Мини пасаторът и комплект за хранене Philips AVENT ви позволява да сервирате пълноценна храна, изключително подходяща

за развитието на вашето бебе, където и да сте. Идеален за пасиране на плодове и сготвени зеленчуци или зърнени растения,

ядки и дори сготвено месо.

В комплекта е включена полезна книжка с рецепти

С рецепти за растящо бебе

Съхранете в хладилник или фризер

Лесно домашно пасиране и съхранение

Пасирайте за из път със системата за съхранение VIA

С мини пасатор, мелачка за сочни продукти и съхранение VIA



Мини пасатор и комплект за хранене SCF860/20

Акценти Спецификации

С рецепти за растящо бебе

Всичко, от което имате нужда, за да започнете.

Брошурата с рецепти ви помага да съставите

здравословна диета за растящо бебе.

Лесно домашно пасиране и съхранение

Прясна, здравословна и лесна домашна бебешка

храна. Първата стъпка към твърдите храни.

С мини пасатор, мелачка за сочни продукти и

съхранение VIA

Приготвяне: мини пасаторът и мелачката за сочни

продукти Philips AVENT ви позволяват лесно да

приготвяте естествена и здравословна храна по

начина, предпочитан от вашето бебе. Съхранение:

използвайте здравите и с възможност за поставяне

една в друга чашки VIA за съхранение в хладилник

или фризер. Хранене: вкъщи или в движение, бебето

ви се радва на прясната храна, която сте приготвили.

Освен това, можете да я притоплите в чашка VIA с

нагревателя за шише и бебешка храна Philips AVENT.

Страна на произход

Китай

Какво е включено

Мини пасатор: 1

Мокро смилане: 1

Чашки VIA: 6 (8 унции / 240 мл)

Капачета VIA: 6

Лъжички за отбиване:

2

Книжка с рецепти: 1

Технически спецификации

Честота: 50 - 60 Hz

Мощност: 220 W

Напрежение: 220 - 240 V

Вместимост: 400 мл

Скорост: 1

Дължина на шнура: 160 см

Клас на безопасност:

Клас 2

Цвят/покритие: Бяло/синьо

Тегло и размери

Размери на F-кутията: 250 (Ш) x 125 (В) x 324,5

(Д) мм

Брой F-кутии в една A-кутия: 4

Размери на изделието: 10 (кръгла основа) x 29

(височина) см

Тегло на изделието: 1,26 кг

Материал

Без бисфенол-A

Стадии на развитие

Стадии: 6 месеца и повече
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