
 

Essentiële
babyvoedingmaker

 
Stomen, mixen en serveren

Gezond stomen

Maaltijden in een handomdraai

 

SCF862/02

Eenvoudige stappen voor gezonde babymaaltijden

Bereid voedzame babymaaltijden in 3 eenvoudige stappen: stomen, mengen, serveren. De circulerende

stoomtechnologie bereidt eten gelijkmatig met behoud van de voedzame kracht, textuur en het kookvocht voor

snel en eenvoudig mengen. Het slimme ontwerp betekent minder stappen voor eenvoudig gebruik en

schoonmaken.

Gezond stomen

Een unieke manier van stomen om gezond te koken

Maaltijden in eenvoudige stappen

Eenvoudig babymaaltijden stomen, mixen en serveren

Van puree tot dikke hapjes, geschikt voor elke vaste-voedingsfase

Minder stappen voor eenvoudig mengen

Grote waterreservoiropening voor eenvoudig schoonmaken



Essentiële babyvoedingmaker SCF862/02

Kenmerken Specificaties

Unieke stoomtechnologie

Stomen is een gezonde manier van koken.

Onze technologie met circulerende stoom zorgt

ervoor dat de stoom van beneden naar boven

circuleert, waardoor alle ingrediënten

gelijkmatig worden gegaard zonder te koken.

De voedzame kracht, textuur en het kookvocht

blijven behouden tijdens het mengen.

Eenvoudige stappen voor babymaaltijden

Deze babyvoedingmaker combineert stomen

en mengen, waardoor je eenvoudig

babymaaltijden bereidt. Begin de ingrediënten

te stomen, meng ze vervolgens eenvoudig

totdat de gewenste consistentie is bereikt en

serveer de maaltijd.

Voeding voor elke fase

Van zeer fijn gemengde groenten en fruit tot

combinaties van ingrediënten zoals vlees, vis

en peulvruchten en het creëren van vastere

structuren: deze babyvoedingmaker maakt het

bereiden van gezond voedsel eenvoudig voor

elke vaste-voedingsfase.

Eenvoudig mengen

Dit slimme dekseldesign houdt alle

ingrediënten in de kan, waardoor er geen

voeding in het waterreservoir komt. Mengen is

eenvoudig, met minder stappen van stomen tot

mengen.

Gemakkelijk schoon te maken

De extra grote opening van het waterreservoir

van de babyvoedingmaker is eenvoudig te

reinigen en vullen. Zo kun je met schone

stoom koken, elke keer weer.

Vaatwasmachinebestendig (kan, deksel en

mes).

Land van herkomst

China

Inclusief

Stomer/blender: 1 x

Voedselmand: 1 stk

Spatel: 1 x

Technische specificaties

Capaciteit mengkan: 1050 ml, 400 ml (voor

het mengen van voedsel)

Capaciteit voedselmand: 720ml

Capaciteit waterreservoir: 180 ml

Kleur: Dental white/Peppermint

Snoerlengte: 80 cm

Voltage: 220 - 240 volt

Frequentie: 50-60 Hz

Vermogen: 330 W

Veiligheid: Kan met vergrendeling voor een

veilig gebruik

Veiligheidsklasse: Klasse 1

Gewicht en afmetingen

Afmetingen F-doos: 300 x 260 x 210 (b x h x

d) mm

Afmetingen van het product: 280 x 204 x 148

(b x h x d) mm

Gewicht van het product: 1,44 kg

Ontwikkelingsfases

Stapje: 1 jaar en ouder, 6-12 maanden, 6

maanden en ouder
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