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Cozer a vapor e liquidificar

Cozedura a vapor saudável

Refeições simplificadas

 

SCF862/02

Passos simples para refeições saudáveis para bebés

Prepare refeições nutritivas para bebés em 3 passos simples: cozer a vapor, liquidificar, servir. A tecnologia de

circulação de vapor coze de modo uniforme, conservando os benefícios, as texturas e os sucos para uma

liquidificação rápida e simples. O design inteligente significa menos passos, para maior facilidade de utilização

e limpeza.

Cozedura a vapor saudável

Uma forma exclusiva de cozer a vapor para refeições saudáveis

Refeições em passos simples

Basta cozer a vapor, liquidificar e servir refeições saudáveis para o bebé

Desde purés a pedaços, adequado a todas as fases da alimentação sólida

Menos passos para uma liquidificação simples

Abertura grande do depósito de água para uma limpeza fácil
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Destaques Especificações

Tecnologia exclusiva de cozer a vapor

Cozer a vapor é uma forma saudável de

cozinhar. A nossa tecnologia de circulação de

vapor permite que o vapor circule de baixo

para cima, assegurando que todos os

ingredientes são cozidos uniformemente sem

ferver. Os benefícios, a textura e os sucos da

cozedura são conservados para a

liquidificação.

Passos simples para as refeições do bebé

Este combinado para comida de bebé alia a

cozedura a vapor à liquidificação, permitindo

preparar e servir refeições para bebés

facilmente. Comece por cozer os ingredientes a

vapor; em seguida, liquidifique consoante a

consistência pretendida e sirva.

Comida p/ cada fase aliment. sólida

Desde fruta e legumes com uma liquidificação

muito fina, passando pela combinação de

vários ingredientes, como carne, peixe e

leguminosas, até à criação de texturas com

mais pedaços, este combinado para comida

de bebé simplifica a preparação de comida

saudável para todas as fases de alimentação

sólida.

Fácil de liquidificar

Esta elegante tampa do copo mantém todos os

ingredientes dentro do copo, evitando que a

comida entre no depósito de água. Liquidificar

é mais fácil, com menos passos entre a

cozedura a vapor e a liquidificação.

Fácil de limpar

A abertura do depósito da água extra grande

do robot para comida de bebé é fácil de limpar

e de voltar a encher, permitindo-lhe cozinhar

todas as vezes com vapor limpo. Além disso, é

lavável na máquina (copo, tampa do copo e

lâmina).

País de origem

China

Inclui

Panela a vapor/liquidificadora: 1 un.

Cesto de alimentos: 1 unid.

Espátula: 1 un.

Especificações técnicas

Capacidade do copo de liquidificação:

1050 ml, 400 ml (para liquidificar alimentos)

Capacidade do cesto de alimentos: 720 ml

Capacidade do depósito de água: 180 ml

Cor: Branco/menta

Comprimento do cabo de alimentação: 80 cm

Voltagem: 220-240 V

Frequência: 50-60 Hz

Potência: 330 W

Segurança: Botão de bloqueio do copo para

utilização segura

Classificação de segurança: Classe 1

Peso e dimensões

Dimensões da caixa-F: 300 L x 260 A x 210

P mm

Dimensões do produto: 280 L x 204 A x 148

P mm

Peso do produto: 1,44 kg

Fases de desenvolvimento

Fase: 1 ano +, 6 - 12 anos, 6 meses +
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