
Minimixér a súprava na
kŕmenie Philips Avent

SCF860/25

Rozmixujte, odložte, nakŕmte
Kŕmenie detí s produktmi Philips Avent

Nech ste kdekoľvek, minimixér a súprava na kŕmenie Philips Avent vám umožnia pripraviť zdravú stravu dokonale

vhodnú pre stupeň vývoja vášho dieťaťa. Ideálne pre mixovanie ovocia a varenej zeleniny, orechov či dokonca

vareného mäsa.

Obsahuje aj praktickú brožúru s receptami

S receptami pre vyvíjajúce sa dieťa

Uskladnenie v chladničke alebo mrazničke

Ľahké domáce mixovanie a odkladanie

Jednoduché rozmixovanie

S minimixérom, mlynčekom na mokré mletie a úložným systémom



Minimixér a súprava na kŕmenie Philips Avent SCF860/25

Hlavné prvky Technické údaje

S receptami pre vyvíjajúce sa dieťa

Všetko, čo potrebujete na bezproblémový

začiatok. Brožúrka s receptami vám pomôže

pripraviť pre vaše dieťa zdravú stravu.

Ľahké domáce mixovanie a odkladanie

Čerstvá, zdravá, jednoducho pripravená

domáca strava pre deti. Prvý krok k tuhej strave.

S minimixérom, mlynčekom na mokré

mletie...

Príprava: Minimixér a mlynček na mokré mletie

značky Philips Avent vám umožní jednoducho

pripraviť zdravé jedlo bez konzervačných látok,

ktoré si vaše dieťa zamiluje. Odkladanie: Na

odkladanie do chladničky alebo mrazničky

môžete používať odolné a na seba ukladateľné

poháre. Kŕmenie: Či už doma, alebo na

cestách, vaše dieťa si vždy pochutná na

čerstvom jedle, ktoré ste preň pripravili. Navyše

môžete jedlo ohriať v pohári pomocou

ohrievača fliaš a detskej stravy Philips Avent.

Krajina pôvodu

Čína: áno

Čo je súčasťou balenia

Minimixér: 1

Mokrý mlynček: 1

Poháre: 6 (8 oz/240 ml) ks

Veká: 6

Brožúra s receptami: 1

Technické špecifikácie

Frekvencia: 50 - 60 Hz

Príkon: 220 W

Napätie: 220 - 240 V

Kapacita: 400 ml

Rýchlosť: 1

Dĺžka kábla: 160 cm

Klasifikácia bezpečnosti: Trieda 2

Farba/povrchová úprava: Biela/modrá

Hmotnosť a rozmery

Rozmery F boxu: 250 Š x 125 V x 324,5 H mm

Počet F boxov v A boxe: 4

Rozmery produktu: 10 (kruhová základňa) x

29 (výška) cm

Hmotnosť výrobku: 1,26 kg

Materiál

Neobsahuje BPA*: áno

Vývojové stupne

Stupne: 6 mesiacov +, 6 – 12 mesiacov
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