
Mini mešalnik in
komplet za hranjenje

SCF860/22

Mešajte, shranjujte, nahranite
Hranjenje otrok z izdelki Philips AVENT

Z mini mešalnikom in kompletom za hranjenje Philips AVENT lahko kjerkoli pripravljate zdravo hrano za trenutno

stopnjo v razvoju vašega malčka. Idealen je pasiranje sadja in kuhane zelenjave ali žitaric, oreškov in celo

kuhanega mesa.

Vključuje priročno knjižico z recepti

Z recepti za dojenčke vseh starosti

Hranite v hladilniku ali zamrzovalniku

Preprosto mešanje in shranjevanje doma

Mešajte in shranite

Z mini mešalnikom, mokrim mlinčkom in posodo



Mini mešalnik in komplet za hranjenje SCF860/22

Značilnosti Specifikacije

Z recepti za dojenčke vseh starosti

To je vse, kar potrebujete za začetek.

Pomagajte si še s knjižico z recepti in

pripravite zdravo prehrano za vašega dojenčka.

Preprosto mešanje in shranjevanje doma

Sveža, zdrava in enostavno pripravljena

domača hrana za dojenčka. Prvi korak k trdi

hrani.

Z mini mešalnikom, mokrim mlinčkom ...

Priprava: z mini mešalnikom in mlinčkom

Philips AVENT lahko preprosto pripravite

naravno in zdravo hrano, tako kot je vašemu

dojenčku všeč. Shranjevanje: v čvrstih in

zložljivih skodelicah lahko hrano shranite v

hladilnik ali zamrzovalnik. Hranjenje: vaš

dojenček bo lahko užival svežo doma

pripravljeno hrano tako doma kot tudi na poti.

Poleg tega pa lahko hrano v skodelicah

segrejete z grelnikom stekleničk in otroške

hrane Philips AVENT.

Država porekla

Kitajska

Kaj vsebuje

Mini mešalnik: 1

Mokri mlinček: 1

Lončki: 6 (8 oz/240 ml) kosov

Pokrovi: 6

Žlički za hranjenje: 2

Knjižica z recepti: 1

Tehnične specifikacije

Frekvenca: 50–60 Hz

Napajanje: 220 W

Napetost: 220–240 V

Zmogljivost: 400 ml

Hitrost: 1

Dolžina kabla: 160 cm

Varnostne klasifikacije: Razred 2

Barva/površina: Bela/modra

Teža in dimenzije

Dimenzije škatle F: 250 (Š) x 125 (V) x 324,5

(D) mm

Število škatel F v škatli A: 4

Dimenzije izdelka: 10 (okrogel podstavek) x 29

(višina) cm

Teža izdelka: 1,26 kg

Material

Brez bisfenola A*

Stopnje razvoja

Stopnje: 6 mesecev +, 6–12 mesecev
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