
Μίνι μπλέντερ και σετ

ταΐσματος AVENT

 

Μπλέντερ

 
SCF860/23

Ανάμειξη, αποθήκευση, τάϊσμα
Τάισμα παιδιών με Philips AVENT

Το μίνι μπλέντερ και σετ ταΐσματος SCF860/23 της Philips AVENT σάς επιτρέπει να σερβίρετε υγιεινό φαγητό, παρασκευασμένο

ειδικά για την ανάπτυξη του μωρού σας, όπου κι αν βρίσκεστε. Είναι ιδανικό για την ανάμειξη φρούτων και μαγειρεμένων

λαχανικών ή κόκκων, ξηρών καρπών, ακόμη και μαγειρεμένων φαγητών.

Αναμείξτε και έτοιμο!

Με Μίνι μπλέντερ, μύλο για υγρή άλεση και αποθήκευση

Φύλαξη σε ψυγείο ή καταψύκτη

Εύκολη ανάμειξη και φύλαξη στο σπίτι

Περιλαμβάνει χρήσιμο βιβλίο συνταγών

Με συνταγές για ένα μωρό στην ανάπτυξη

Χωρίς ΒΡΑ

Προϊόν χωρίς BPA



Μίνι μπλέντερ και σετ ταΐσματος AVENT SCF860/23

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Με συνταγές για ένα μωρό στην ανάπτυξη

Όλα όσα χρειάζεστε για να ξεκινήσετε. Ένα

βιβλιαράκι συνταγών σας βοηθά να δημιουργήσετε

υγιεινό διαιτολόγιο για ένα μωρό στην ανάπτυξη.

Εύκολη ανάμειξη και φύλαξη στο σπίτι

Φρέσκια και υγιεινή βρεφική τροφή από τα χέρια

σας. Το πρώτο βήμα για στερεά τροφή.

Με Μίνι μπλέντερ, μύλο για υγρή άλεση

Παρασκευή: Το μίνι μπλέντερ και ο μύλος για υγρή

άλεση της Philips AVENT σας επιτρέπουν να

παρασκευάσετε εύκολα φυσικό, υγιεινό φαγητό όπως

αρέσει στο μωρό σας. Φύλαξη: Χρησιμοποιήστε τα

ανθεκτικά, αποθηκεύσιμα κύπελλα για φύλαξη στο

ψυγείο ή στον καταψύκτη. Τάϊσμα: Στο σπίτι ή εν

κινήσει, το μωρό σας απολαμβάνει τη φρέσκια τροφή

που εσείς παρασκευάσατε. Επιπλέον, μπορείτε να το

ζεστάνετε στο κύπελλο με το θερμαντήρα μπιμπερό

και βρεφικής τροφής της Philips AVENT.

0% BPA

Το προϊόν δεν περιέχει BPA

Χώρα προέλευσης

Κίνα

Τι περιλαμβάνεται

Μίνι μπλέντερ: 1

Μύλος για υγρή άλεση: 1

Κύπελλα: 6 (8oz / 240ml) τεμάχιο

Καπάκια: 6

Βιβλίο συνταγών: 1

Τεχνικές προδιαγραφές

Συχνότητα: 50 - 60 Hz

Ρεύμα: 220 W

Τάση: 220 - 240 V

Χωρητικότητα: 400 ml

Ταχύτητα: 1

Μήκος καλωδίου: 160 εκ.

Ταξινόμηση ασφάλειας:

Class 2

Χρώμα/φινίρισμα: Λευκό/Μπλε

Βάρος και διαστάσεις

Διαστάσεις συσκευασίας F: 250 Π x 125 Υ x 324,5

Β χιλ.

Αριθμός συσκευασιών F στη συσκευασία A: 4

Διαστάσεις προϊόντος: 10 (στρογγυλή βάση) x 29

(ύψος) εκ.

Βάρος προϊόντος: 1,26 κ.

Υλικό κατασκευής

Χωρίς BPA*

Στάδια ανάπτυξης

Στάδια: 6 μήνες+, 6 - 12 μηνών
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