
Miniblender og
babymadsæt

SCF860/24

Blendning, opbevaring, madning
Madning med Philips AVENT

Philips AVENT Miniblender og Babymadsæt giver dig mulighed for at servere sund mad tilberedt på den helt

rigtige måde i forhold til dit barns udvikling, uanset hvor du er. Den er ideel til at blende frugt og kogte grøntsager

eller kerner, nødder og kogt kød.

Spændende opskriftshæfte medfølger

Med opskrifter på babymad

Opbevar i køleskab eller fryser

Nem blendning og opbevaring derhjemme

Blend og tag af sted

Med Mini-blender, vådkværn og opbevaring



Miniblender og babymadsæt SCF860/24

Vigtigste nyheder Specifikationer

Med opskrifter på babymad

Alt du behøver for at begynde. Et opskriftshæfte

hjælper dig med at lave sund mad til en baby,

der vokser.

Nem blendning og opbevaring derhjemme

Frisk, sund og nem hjemmelavet mad til dit

barn. Det første skridt mod fast føde.

Med Mini-blender, vådkværn...

Tilberedning: Philips AVENT Miniblender og

kværn gør det nemt at lave naturlig, sund mad,

som dit barn kan lide. Opb.: Brug de robuste,

stakbare bægre til opbevaring i køleskabet eller

fryseren. Madning: Dit barn får frisklavet mad

hjemme eller på farten, som du har tilberedt.

Derudover kan du varme maden i bægeret med

Philips AVENT-flaske- og babymadvarmeren.

Oprindelsesland

Kina

Hvad følger med

Miniblender: 1

Vådkværn: 1

Bægre: 6 (240 ml)

Låg: 6

Opskriftshæfte: 1

Tekniske specifikationer

Frekvens: 50 - 60 Hz

Strøm: 220 W

Spænding: 220 - 240 V

Kapacitet: 400 ml

Hastighed: 1

Ledningslængde: 160 cm

Sikkerhedsklassifikation: Klasse 2

Farve/finish: Hvid/blå

Vægt og dimensioner

F-boksens mål: 250 B x 125 H x 324,5 D mm

Antal F-bokse i A-boksen: 4

Produktmål: 10 (rund sokkel) x 29 (højde) cm

Vægt: 1,26 kg

Materiale

BPA-fri*

Udviklingsfaser

Faser: 6 måneder +, 6-12 måneder
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