
AVENT mažojo maišytuvo ir
maitinimo rinkinys

SCF860/22

Smulkinkite, laikykite, maitinkite
Maitinkite vaikus naudodami „Philips AVENT“

„Philips AVENT“ mažojo maišytuvo ir maitinimo rinkinys suteikia galimybę patiekti sveiką maistą, reikalingą jūsų

kūdikio vystymuisi, kad ir kur būtumėte. Puikiai tinka smulkinti vaisius ir virtas daržoves ar grūdus, riešutus ar net

keptą mėsą.

Pridedama naudinga receptų knygelė

Pridedama receptų augančiam kūdikiui

Laikykite šaldytuve ar šaldiklyje

Lengva maišyti ir laikyti namuose

Smulkinkite ir pirmyn

Mažasis maišytuvas – šlapio maisto smulkinimas ir saugojimas



AVENT mažojo maišytuvo ir maitinimo rinkinys SCF860/22

Ypatybės Specifikacijos

Pridedama receptų augančiam kūdikiui

Viskas, ko reikia pačioje pradžioje. Receptų

knygelė padės sukurti sveiką augančio kūdikio

dietą.

Lengva maišyti ir laikyti namuose

Šviežias, sveikas ir paprastas namuose

paruoštas maistas kūdikiams. Pirmas žingsnis

prieš pereinant prie kieto maisto.

Mažasis maišytuvas – šlapio maisto

smulkinimas...

Ruošimas: naudodami „Philips AVENT“ mažąjį

maišytuvą ir šlapio maisto smulkinimo funkciją

savo kūdikiui galite lengvai paruošti jo

mėgstamą natūralų ir sveiką maistą.

Saugojimas: tvirtuose, vienas ant kito

statomuose puodeliuose maistą galite laikyti

šaldytuve ar šaldiklyje. Maitinimas: nesvarbu,

ar esate namuose, ar keliaujate, jūsų kūdikis

galės mėgautis šviežiu maistu, kurį ruošėte jūs.

Be to, šiuose puodeliuose maistą galite

pašildyti „Philips AVENT“ buteliukų ir kūdikių

maisto šildytuve.

Kilmės šalis

Kinija

Kas pridedama

Mažasis maišytuvas: 1

Drėgnų maisto produktų smulkintuvas: 1

Puodukai: 6 (8 unc./240 ml) vnt.

Dangteliai: 6

Atjunkymo šaukšteliai: 2

Receptų knygelė: 1

Techniniai duomenys

Dažnis: 50–60 Hz

Maitinimas: 220 W

Įtampa: 220–240 V

Talpa: 400 ml

Greitis: 1

Laido ilgis: 160 cm

Saugumo klasė: 2 klasė

Spalva / apdaila: Balta / mėlyna

Svoris ir matmenys

F dėžutės matmenys: 250 (P) x 125 (A) x

324,5 (G) mm

F dėžučių skaičius A dėžutėje: 4

Gaminio matmenys: 10 (apvalus pagrindas) x

29 (aukštis) cm

Gaminio svoris: 1,26 kg

Medžiaga

Be BPA*

Vystymosi etapai

Etapai: 6 mėn. ir daugiau, nuo 6 iki 12 mėn.
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