Osnovni aparat za
pripravo otroške hrane
Skuhajte v pari, zmešajte in
postrezite
Zdravo kuhanje v pari
Enostavna priprava obrokov

SCF862

Enostavni koraki za pripravo
zdravih obrokov za dojenčke
Pripravite hranljive obroke za dojenčke v 3 preprostih korakih: skuhajte v pari,
zmešajte, ponudite. Tehnologija kroženja pare omogoča enakomerno kuhanje,
ohranja okus, teksturo in tekočine za hitro in enostavno pripravo z mešanjem.
Pametna zasnova pomeni manj korakov priprave ter enostavno uporabo in
čiščenje.
Zdravo kuhanje v pari
Edinstveni način kuhanja v pari za zdrave obroke
Preprosto pripravljeni obroki
Preprosto skuhajte v pari, zmešajte in postrezite zdrave obroke za dojenčke
Od pireja do koščkov – primerno za vse korake uvajanja goste hrane
Manj korakov za enostavno mešanje
Velika odprtina zbiralnika za vodo za enostavno čiščenje

Osnovni aparat za pripravo otroške hrane
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Značilnosti

Speciﬁkacije

Edinstvena tehnologija kuhanja v pari

pripravo otroške hrane boste enostavno
pripravili zdravo hrano za vsak korak uvajanja
goste hrane.
Enostavno mešanje

S paro lahko skuhamo zdrave obroke. Naša
edinstvena tehnologija omogoča kroženje pare
navzgor, zato so vse sestavine enakomerno
skuhane brez vretja. To ohranja okus, teksturo
in tekočine iz sestavin za učinkovito mešanje.
Enostavni koraki za pripravo obrokov za
dojenčke

Premišljena zasnova pokrova zadrži vse
sestavine v posodi in tako preprečuje, da bi
hrana uhajala v zbiralnik za vodo. Mešanje je
povsem preprosto z manj koraki od kuhanja v
pari do mešanja.
Enostavno čiščenje

Ta aparat za pripravo otroške hrane združuje
kuhanje v pari in mešanje, s čimer enostavno
pripravite in ponudite obroke za dojenčke.
Začnite s kuhanjem sestavin v pari, nato jih
zmešajte do želene gostote in servirajte.
Hrana za vse faze privajanja

Kaj vsebuje
Soparnik/mešalnik: 1 kos
Košara za hrano: 1 kosa
Lopatica: 1 kos
Tehnične speciﬁkacije
Prostornina posode mešalnika: 1050 ml,
400 ml (za mešanje hrane)
Prostornina košare za hrano: 720 ml
Prostornina zbiralnika za vodo: 180 ml
Barva: Bela/barva poprove mete
Dolžina kabla: 80 cm
Napetost: 220–240 V
Frekvenca: 50-60 Hz
Napajanje: 330 W
Varnost: Zaklep na pokrovu posode za varno
uporabo
Varnostne klasiﬁkacije: Razred 1
Teža in dimenzije
Dimenzije škatle F: 300 (Š) × 260 (V) × 210
(D) mm
Dimenzije izdelka: 280 (Š) × 204 (V) × 148
(D) mm
Teža izdelka: 1,44 kg

Posebno velika odprtina zbiralnika za vodo na
tem aparatu za pripravo otroške hrane omogoča
enostavno čiščenje in dolivanje ter
tako omogoča, da vsakič kuhate s čisto paro.
Poleg tega lahko sestavne dele operete v
pomivalnem stroju (posodo, pokrov in rezilo).

Od zelo ﬁno zmešanega sadja in zelenjave do
kombiniranja sestavin, kot so meso in ribe, in
pulziranja za koščke – s tem aparatom za
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