
Minimixér a krmicí
sada Avent

SCF860/25

Mixujte, uchovávejte a krmte
Krmení dětí se společností Philips Avent

Minimixér a sada pro krmení Philips Avent umožňují podávat plnohodnotné jídlo, přesně vytvořené pro stádium

vývoje dítěte, bez ohledu na to, kde se nacházíte. Je ideálním nástrojem pro mixování ovoce a vařené zeleniny

nebo obilnin, ořechů a rovnoměrně uvařeného masa.

Včetně užitečného receptáře

S recepty pro rostoucí dítě

Uchovávejte v ledničce nebo mrazničce

Snadné domácí mixování a skladování

Namixovat a jít

S minimixérem, mlýnkem a zásobníky



Minimixér a krmicí sada Avent SCF860/25

Přednosti Specifikace

S recepty pro rostoucí dítě

Vše potřebné do začátku. Receptář vám

pomůže vařit rostoucímu dítěti zdravou stravu.

Snadné domácí mixování a skladování

Čerstvé, zdravé a jednoduché domácí jídlo pro

dítě. První krok k pevné stravě.

S minimixérem, mlýnkem...

Příprava: minimixér Philips Avent a mlýnek na

mletí nesuchých potravin umožňují snadné

vytváření přirozené a zdravé stravy způsobem,

jaký mají děti rády. Skladování: ke skladování

v ledničce nebo mrazničce použijte stabilní

pohárky, které lze umístit na sebe. Krmení:

vaše dítě si vychutná čerstvě připravenou

stravu doma nebo na cestách. Navíc ji můžete

ohřát v pohárcích v ohřívači lahví a dětské

stravy Philips Avent.

Země původu

Čína: Ano

Co je součástí

Minimixér: 1

Úprava vlhkých surovin: 1

Šálky: 6 (240 ml) ks

Víčka: 6

Receptář: 1

Technické údaje

Frekvence: 50 - 60 Hz

Spotřeba: 220 W

Napětí: 220–240 V

Kapacita: 400 ml

Frekvence: 1

Délka kabelu: 160 cm

Třída bezpečnosti: Třída 2

Barva/povrch: Bílá/modrá

Hmotnost a rozměry

Rozměry F-balení: 250 Š x 125 V x 324,5

H mm

Počet balení F v balení A: 4

Rozměry výrobku: 10 (kulatá základna) x

29 (výška) cm

Hmotnost výrobku: 1,26 kg

Materiál

Bez BPA*: Ano

Stupně vývoje

Stupně: 6 měsíců +, 6–12 měsíců
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