
Avent-miniblender
en voedingsset

 

Blender

 
SCF860/23

Mixen, bewaren, voeden
Kinderen voeden met Philips Avent

Met de Philips Avent-miniblender en -voedingsset SCF860/23 bereid je overal en altijd gezonde voeding die is

afgestemd op de ontwikkelingsfase van je baby. Ideaal voor het pureren van fruit, groenten, granen, noten en

zelfs gaar vlees.

Mixen en wegwezen

Met miniblender, hakmolen en bewaarsysteem

Geschikt voor koelkast of diepvries

Eenvoudig thuis pureren en bewaren

Inclusief handig receptenboekje

Met recepten voor baby's in de groei

Bevat geen BPA

Product zonder BPA



Avent-miniblender en voedingsset SCF860/23

Kenmerken Specificaties

Met recepten voor baby's in de groei

Alles wat je nodig hebt om aan de slag te

gaan. Maak met behulp van dit receptenboekje

gezonde voeding voor je baby klaar.

Eenvoudig thuis pureren en bewaren

Verse, gezonde en eenvoudig zelf te maken

babyvoeding. De eerste stap naar vaste

voeding.

Met miniblender, hakmolen...

Bereiden: met de Philips Avent-miniblender en

de hakmolen voor vochtige ingrediënten kun je

heel eenvoudig natuurlijk en gezond voedsel

bereiden, precies zoals je baby het wil.

Bewaren: gebruik de stevige, stapelbare bekers

om de voeding in de koelkast of vriezer te

bewaren. Voeden: geef je baby thuis en

onderweg verse voeding die je zelf hebt bereid.

Bovendien kun je de voeding opwarmen in de

beker met behulp van de Philips Avent fles- en

babyvoedingverwarmer.

0% BPA

Dit product bevat geen BPA

Land van herkomst

China

Inclusief

Miniblender: 1

Blender voor vochtige ingrediënten: 1

Bekers: 6 (240 ml) stk

Deksels: 6

Receptenboekje: 1

Technische specificaties

Frequentie: 50 - 60 Hz

Vermogen: 220 W

Voltage: 220 - 240 volt

Capaciteit: 400 ml

Snelheid: 1

Snoerlengte: 160 cm

Veiligheidsklasse: Klasse 2

Kleur/afwerking: Wit/blauw

Gewicht en afmetingen

Afmetingen F-doos: 250 x 125 x 324,5 (b x h x

d) mm

Aantal F-dozen in A-doos: 4

Afmetingen van het product: 10 (ronde basis)

x 29 (hoogte) cm

Gewicht van het product: 1,26 kg

Materiaal

BPA-vrij*

Ontwikkelingsfases

Fases: 6 maanden en ouder, 6-12 maanden
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