
 

Přístroj pro přípravu
základní dětské stravy

 
Vařit v páře, smíchat a podávat

Zdravé vaření v páře

Jednoduché stravování

 

SCF862/02

Jednoduché kroky pro zdravou dětskou stravu

Připravte výživné jídlo pro děti ve 3 jednoduchých krocích: pára, mixování a podávání. Díky technologii cirkulace

páry se pokrmy připravují rovnoměrně a zachovává se chuť, struktura a šťávy pro rychlé a snadné mixování.

Chytré provedení znamená méně kroků a snadné použití a čištění.

Zdravé vaření v páře

Unikátní způsob vaření v páře pro zdravé pokrmy

Krmení v jednoduchých krocích

Jednoduše připravte v páře, smíchejte a podávejte zdravou dětskou stravu

Od pyré po malé kousky, vhodné pro jakoukoli fázi odstavení

Méně kroků pro snadné mixování

Velký otvor nádržky na vodu pro snadné čištění



Přístroj pro přípravu základní dětské stravy SCF862/02

Přednosti Specifikace

Jedinečná technologie páry

Vaření v páře představuje zdravý způsob

přípravy potravin. Naše unikátní technologie

umožňuje páře proudit zespodu nahoru, čímž

je zajištěna rovnoměrná tepelná úprava

ingrediencí bez vaření. Chuť, struktura a šťávy

se zachovají pro mixování.

Jednoduché kroky pro dětskou stravu

Tento přístroj pro přípravu dětské stravy

kombinuje přípravu v páře a mixování a

usnadňuje tak přípravu a podávání jídel pro

děti. Začněte přípravou ingrediencí v páře

a poté jednoduše rozmixujte pokrm na

požadovanou konzistenci a podávejte.

Strava pro jakoukoli fázi odstavení

Tento přístroj pro přípravu dětské stravy

usnadňuje přípravu pokrmů v jakékoli fázi

odstavení, od velmi jemně rozmixovaného

ovoce a zeleniny až po kombinaci přísad, jako

je maso, ryby či luštěniny, a přípravu jídel

obsahujících malé kousky.

Snadné mixování

Konstrukce inteligentního víka nádoby udržuje

všechny ingredience uvnitř nádoby a brání

potravinám dostat se do nádržky na vodu.

Míchání je snadné, k přípravě v páře a

smíchání je zapotřebí méně kroků.

Snadné čištění

Nádržka na vodu má mimořádně velký otvor.

Velmi snadno se čistí a doplňuje. Díky tomu

můžete vždy vařit s čistou párou. Vybrané části

přístroje jsou vhodné k mytí v myčce nádobí

(nádoba, víko a ostří).

Země původu

Čína: Ano

Co je součástí

Parní hrnec/mixér: 1 ks

Koš na potraviny: 1 ks

Stěrka: 1 ks

Technické údaje

Kapacita nádoby mixéru: 1 050 ml, 400 ml

(pro míchání potravin)

Kapacita koše na potraviny: 720 ml

Kapacita nádržky na vodu: 180 ml

Barva: Zubní bílá/Mátová

Délka kabelu: 80 cm

Napětí: 220–240 V

Frekvence: 50–60 Hz

Spotřeba: 330 W

Bezpečnost: Zámek nádoby pro bezpečné

použití

Třída bezpečnosti: Třída 1

Hmotnost a rozměry

Rozměry F-balení: 300 Š x 260 V x 210 H mm

Rozměry výrobku: 280 Š x 204 V x 148 H mm

Hmotnost výrobku: 1,44 kg

Stupně vývoje

Fáze: 1 rok +, 6–12 měsíců, 6 měsíců +
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