
Avent, minimixer
och matningsset

SCF860/20

Mixa, förvara, mata
Mata barn med Philips Avent

Med Philips Avent minimixer och matningsset kan du servera nyttig mat som passar ditt barns utveckling, oavsett

var du befinner dig. Passar perfekt när du vill mixa frukt och kokta grönsaker eller gryn, nötter och till och med

kokt kött.

Praktiskt recepthäfte medföljer

Med recept för växande barn

Förvara i kyl eller frys

Enkel mixning och förvaring i hemmet

Mixa och kör

Minimixer, våtkvarn och förvaring



Avent, minimixer och matningsset SCF860/20

Funktioner Specifikationer

Med recept för växande barn

Allt du behöver för att komma igång. Med ett

recepthäfte kan du skapa en hälsosam kost för

ett växande barn.

Enkel mixning och förvaring i hemmet

Fräsch, nyttig och enkel hemlagad mat till

barnet. Det första steget mot fast föda.

Med minimixer, våtkvarn ...

Tillreda: Med våtkvarnen och minimixern från

Philips Avent kan du enkelt laga naturlig,

nyttig mat som ditt barn tycker om. Förvara:

Använd de tåliga, stapelbara muggarna till

förvaring i kylen eller frysen. Mata: Ditt barn

tycker om färsk mat som du har lagat, både

hemma och när ni är iväg. Du kan dessutom

värma maten i muggen med Philips Avent

flask- och barnmatsvärmare.

Ursprungsland

Kina

Vad medföljer?

Minimixer: 1

Kvarn för blöta ingredienser: 1

Muggar: 6 (240 ml) delar

Lock: 6

Avvänjningsskedar: 2

Receptbok: 1

Tekniska specifikationer

Frekvens: 50–60 Hz

Effekt: 220 W

Spänning: 220 - 240 V

Kapacitet: 400 ml

Hastighet: 1

Sladdlängd: 160 cm

Säkerhetsklassificering: Klass 2

Färg/behandling: Vit/blå

Vikt och mått

F-låda, mått: 250 B x 125 H x 324,5 D mm

Antal F-lådor i A-låda: 4

Produktstorlek: 10 (rund basenhet) x 29

(höjd) cm

Produktvikt: 1,26 kg

Material

BPA-fri*

Utvecklingsstadier

Stadier: 6 månader +, 6 - 12 månader
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