
AVENT minihurtigmikser
og matesett

SCF860/20

Bland, oppbevar, mat
Gi barna mat med Philips AVENT

Med Philips AVENT-minihurtigmikser og -matesett kan du servere næringsrik mat, tilberedt for babyens

utviklingsnivå, uansett hvor du er. Perfekt for å mikse frukt og kokte grønnsaker eller korn, nøtter og til og med

stekt kjøtt.

Omfatter nyttig oppskriftshefte

Med oppskrifter for en baby i vekst

Oppbevar i kjøleskapet eller fryseren

Enkel blanding og oppbevaring hjemme

Bland i en fart

M/minihurtigmikser, våtingredienskvern og oppbev.



AVENT minihurtigmikser og matesett SCF860/20

Høydepunkter Spesifikasjoner

Med oppskrifter for en baby i vekst

Alt du trenger for å komme i gang. Et

oppskriftshefte hjelper deg med å lage sunn

mat til en baby i vekst.

Enkel blanding og oppbevaring hjemme

Fersk, sunn og enkel hjemmelaget mat til

babyen. Det første steget mot fast føde.

M/minihurtigmikser., våtingredienskvern

Tilbered: Med Philips AVENT-minihurtigmikser

og kvern for våte ingredienser kan du enkelt

lage naturlig, sunn mat slik babyen liker det.

Oppbevaring: Bruk de robuste koppene som

kan stables, til oppbevaring i kjøleskapet eller

fryseren. Mating: Både hjemme og på farten

kan babyen få fersk mat som du har tilberedt. I

tillegg kan du varme den i koppen med Philips

AVENT flaske- og babymatvarmeren.

Opprinnelsesland

Kina

Følgende er inkludert:

Minimikser: 1

Våtingredienskvern: 1

Kopper: 6 (8 unser / 240 ml) deler

Lokk: 6

Avvenningsskjeer: 2

Oppskriftshefte: 1

Tekniske spesifikasjoner

Frekvens: 50–60 Hz

Drift: 220 W

Spenning: 220–240 V

Kapasitet: 400 ml

Hastighet: 1

Ledningslengde: 160 cm

Sikkerhetsklassifisering: Klasse 2

Farge/utforming: Hvit/blå

Mål og vekt

Mål på F-boks: 250 B x 125 H x 324,5 D mm

Antall F-bokser i A-bokser: 4

Produktmål: 10 (rund base) x 29 (høyde) cm

Produktvekt: 1,26 kg

Materiale

BPA-fri*

Utviklingstrinn

Trinn: 6 måneder +, 6–12 måneder
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