
 

Aparat Essential pt prepararea
hranei bebeluşilor

 
Prepară la abur, amestecă şi
serveşte

Preparare sănătoasă la abur

Ora mesei este mai simplă

 

SCF862/02

Paşi simpli pentru mese sănătoase

ale bebeluşului

Prepară mese nutritive pentru bebeluş în 3 paşi simpli: găteşti la abur, amesteci şi

serveşti. Tehnologia de distribuire circulară a aerului găteşte mâncarea uniform,

reţinând savoarea, textura şi lichidele pentru amestecare simplă şi rapidă. Designul

inteligent înseamnă mai puţine etape, pentru utilizare şi curăţare uşoare.

Preparare sănătoasă la abur

O modalitate unică de preparare la abur, pentru a găti sănătos

Mese uşor de preparat

Găteşte la abur, amestecă şi serveşte preparate sănătoase pentru bebeluş

De la piure la bucăţi solide, potrivit pentru toate etapele înţărcării

Mai puţine etape pentru amestecare uşoară

Deschidere mare a rezervorului de apă pentru curăţare uşoară



Aparat Essential pt prepararea hranei bebeluşilor SCF862/02

Repere Specificaţii

Tehnologie unică de preparare la abur

Prepararea la abur este un mod de a găti

sănătos. Tehnologia noastră circulară unică

permite aburului să circule de jos în sus,

pentru ca toate ingredientele să poată fi gătite

uniform, fără fierbere. Savoarea, textura şi

lichidele de preparare sunt păstrate pentru

procesare.

Paşi simpli pentru prepararea meselor

bebeluşului

Acest aparat de preparare a hranei bebeluşilor

combină prepararea la abur cu amestecarea,

ceea ce uşurează pregătirea şi servirea

meselor bebeluşilor. Începe prin a prepara la

abur ingredientele, apoi amestecă-le până

obţii consistenţa dorită şi serveşte.

Mâncare pentru fiecare etapă de înţărcare

De la fructe şi legume foarte fin pasate la

combinarea de ingrediente precum carne,

peşte şi legume boabe şi până la consistenţe

mai solide, acest aparat pentru prepararea

hranei bebeluşilor uşurează pregătirea de

mese sănătoase în toate etapele înţărcării.

Uşor de amestecat

Acest model inteligent de capac păstrează

toate ingredientele în vas, împiedicând

pătrunderea alimentelor în rezervorul de apă.

Amestecarea devine uşoară, cu mai puţine

etape de la preparare cu aburi la amestecare.

Uşor de curăţat

Rezervorul de apă foarte mare al acestui aparat

de preparare a hranei pentru bebeluşi este uşor

de curăţat şi umplut, permiţându-ţi să

găteşti cu abur curat, de fiecare dată. De

asemenea, este lavabil în maşina de spălat

vase (vasul, capacul vasului şi lama).

Ţara de origine

China

Include

Aparat de gătit cu aburi/blender: 1 bucată

Coş pentru alimente: 1 buc.

Spatulă: 1 bucată

Specificaţii tehnice

Capacitatea vasului blenderului: 1050 ml,

400 ml (pentru amestecarea alimentelor)

Capacitatea coşului pentru alimente: 720 ml

Capacitate rezervor de apă: 180 ml

Culoare: Alb strălucitor/Verde mentă

Lungime cablu: 80 cm

Tensiune: 220-240 V

Frecvenţă: 50-60 Hz

Alimentare: 330 W

Siguranţă: Comutator de blocare a vasului

pentru utilizare sigură

Clasă de securitate: Clasa 1

Greutate şi dimensiuni

Dimensiune cutie: 300 l x 260 H x 210 A mm

Dimensiuni produs: 280 l x 204 H x 148 A mm

Greutate produs: 1,44 kg

Etape de dezvoltare

Etapă: peste 1 an, 6 - 12 luni, Peste 6 luni
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