
2-i-1 babyfoodprocessor
til sund mad

 
Sund dampning

Damp og blend i samme glas

Råd om fravænning og
opskrifter

 

SCF870/20

Næringsrig babymad

på en nem måde

Tilbered nem og nærende hjemmelavet babymad med denne sunde 2-i-1 Philips

Avent babyfoodprocessor. Damp først frugt, grøntsager, fisk eller kød, og vend

derefter skålen for at blende, uden at du behøver flytte maden.

Sund dampning

Unik måde til damptilberedning af sund mad

Måltider på den nemme måde

Fra dampning til blendning – det hele i ét praktisk glas

Nem vandpåfyldning, intuitive indstillinger og få dele at rengøre

Lille fladeareal optager minimal plads i køkkenet

Bipadvarsel

Forbereder babymåltider til enhver fravænningsfase

Fra pureret til klumpet – til alle trin på vejen

Professionel vejledning og udvalgte opskrifter

12 alderssvarende opskrifter til understøttelse af fravænning

Udforsk spændende opskrifter, sjove videoer samt tips og tricks
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Vigtigste nyheder

Unik dampningsteknologi

Dampning er en sund måde at lave mad på.

Vores unikke teknologi lader dampen cirkulere

opad fra bunden, således at alle

ingredienserne tilberedes ensartet uden at

koge. Alt det gode, teksturen og væsken

bevares til blendningen.

Damp, vend, og blend

Du finder alt det, du skal bruge for at tilberede

sund babymad, i ét enkelt glas. Når

ingredienserne er dampet, er alt, du skal gøre,

at løfte glasset, vende det, låse det fast – og

blende indholdet til den ønskede konsistens.

Mad til alle fravænningsstadier

Fra meget fint blendede frugter og grøntsager

til kombinationer af ingredienser med kød, fisk

og bælgfrugter og nu endelig med mulighed

for mere klumpede konsistenser. Vores 2-i-1

babyfoodprocessor til sund mad hjælper med

at tilberede varieret mad til alle trin ifm.

fravænning og madning.

Velsmagende og nærende opskrifter

Sammen med vores børneernæringsekspert og

børnepsykolog har vi udviklet 12

alderssvarende opskrifter og fravænningsråd til

at hjælpe dig med at give dit barn en sund

start på livet og grundlægge gode, livslange

spisevaner.

Download og læs mere

Download app'en med råd til, hvordan du

fravænner dit barn. Find nærende og

lettilberedte opskrifter, der holder trit med dit

barn, i takt med at det vokser. Læs trinvise

madlavningsvejledninger, se sjove og

informative videoer, og find mange nyttige tips

og tricks til at gøre fravænningen så problemfri

som muligt.

Nem at anvende

Vores 2-i-1 babyfoodprocessor til sund mad er

designet med brugervenlighed og funktionalitet

i tankerne. Indstillingerne er

intuitive, det er nemt at påfylde vand, og den

består blot af nogle få dele, hvilket gør den

nem at rengøre og opbevare.

Kompakt design

Denne babyfoodprocessor optager meget lidt

plads på køkkenbordet, eller når den opbevares

i et skab.

Bipper, når den er klar

Ingen grund til at vente eller holde øje. Et

særligt bip fortæller dig, når maden er kogt til

perfektion. Alt, du skal gøre, er at vende

glasset, blende og servere eller opbevare til

senere brug.
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Specifikationer

Oprindelsesland

Tyrkiet

Hvad følger med

Steamer/blender: 1

Spatel: 1

Målebæger: 1

Opskriftshæfte: 1

Tekniske specifikationer

Frekvens: 50 - 60 Hz

Strøm: 400 W

Spænding: 220-240 V

Sikkerhedsklassifikation: Klasse 1

Sikkerhed: Sikkerhedslås

Kapacitet: 800 (fast føde) / 450 (væske) ml

Hastighed: 1

Rumindhold vandtank: 200 ml

Ledningslængde: 70 cm

Farve/finish: Hvid/grøn

Vægt og dimensioner

F-boksens mål: 193 D x 243 B x 344 H mm

Antal F-bokse i A-boksen: 2

Produktmål: 16,50 (rund sokkel) 30,8

(højde) cm

Produktvægt: 2 kg

Udviklingsfaser

Fase: 6 måneder +, 1 år +, 6-12 måneder
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