
Avent miniturmix és
etetőkészlet

SCF860/25

Turmixolás, darálás, tárolás és etetés
A gyermek táplálása a Philips Avent segítségével

A Philips Avent Mini turmixgép és etető szett lehetővé teszi, hogy bárhol is legyen, kisbabája fejlettségének

megfelelő egészséges ételeket készíthessen. Gyümölcsök, főtt zöldségek, gabona, csonthéjas termések és főtt

húsok turmixolásához.

Hasznos angol nyelvű receptfüzettel

Receptek a fejlődésben lévő babának

Tárolja hűtőszekrényben vagy mélyhűtőben

Egyszerű, otthoni turmixolás és tárolás

Turmixoljon és utazhat

Miniturmix, daráló és tároló rendszer



Avent miniturmix és etetőkészlet SCF860/25

Fénypontok Műszaki adatok

Receptek a fejlődésben lévő babának

Amire csak szüksége van a kezdéshez. A

receptfüzet segítségével egészséges étrendet

állíthat össze növekvő gyermeke számára.

Egyszerű, otthoni turmixolás és tárolás

Friss, egészséges és otthon is egyszerűen

elkészíthető bébiételek. Az első lépés a szilárd

étel felé.

Miniturmix és daráló lédús alapanyaghoz

Elkészítés: a Philips Avent miniturmix és a

lédús alapanyagokhoz szánt daráló

segítségével egyszerűen készíthet természetes

és egészséges ételeket, amelyeket gyermeke

is szeret. Tárolás: a formatervezett, egymásba

helyezhető poharak segítségével tárolhatja az

ételeket a hűtőszekrényben vagy a

mélyhűtőben. Etetés: akár otthon, akár utazás

közben, gyermeke élvezni fogja az Ön által

készített friss ételeket. A pohárban pedig

felmelegítheti az ételt a Philips Avent

cumisüveg és bébiétel melegítővel.

Származási hely

Kína

A következőt tartalmazza:

Mini turmixgép: 1

Lédús alapanyagok darálása: 1

Csészék: 6 db (240 ml) db

Tető: 6

Receptfüzet: 1

Műszaki adatok

Frekvencia: 50–60 Hz

Energiaellátás: 220 W

Feszültség: 220–240 V

Tároló kapacitás: 400 ml

Sebesség: 1

Vezetékhossz: 160 cm

Biztonsági besorolás: 2. osztály

Szín/felület: Fehér/kék

Tömeg és méretek

F-doboz méretei: 250 SZ x 125 MA x 324,5

MÉ mm

Gyűjtőcsomagolásban található

egységdobozok száma: 4

Termék méretei: 10 (kerek alapzat) x 29

(magasság) cm

Termék tömege: 1,26 kg

Anyag

BPA-mentes*

Fejlődési szakaszok

Szakaszok: 6 hónapos kortól, 6-12 hó
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