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Makanan bayi yang bergizi

jadi mudah dibuat

Buat sendiri makanan bayi yang bergizi dengan Philips Avent pembuat makanan

bayi sehat 2-in-1. Pertama, kukus buah, sayuran, ikan atau daging lalu cukup balik

tabung untuk mencampur, tanpa perlu memindahkan bahan makanan ke tempat

baru!

Pengukusan sehat

Cara mengukus unik untuk memasak dengan sehat

Waktu makan menjadi mudah

Dari mengukus hingga memblender, semuanya dalam satu tabung praktis

Mudah diisi air, pengaturan intuitif, dan lebih sedikit bagian untuk dibersihkan

Tidak memakan banyak tempat di dapur

Pemberitahuan berbunyi bip

Mempersiapkan makanan bayi untuk setiap tahap penyapihan

Dari bubur hingga potongan kasar, untuk setiap tahapan

Panduan profesional dan resep-resep pilihan

12 resep sesuai usia untuk memudahkan penyapihan

Temukan resep sehat, video seru, serta tips dan trik
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Kelebihan Utama

Teknologi pengukusan unik

Mengukus adalah cara memasak yang sehat.

Teknologi unik kami mensirkulasikan uap dari

bawah ke atas, memastikan semua bahan

matang merata. Semua nutrisi, tekstur, dan

cairan yang dihasilkan disimpan untuk

diblender kemudian.

Kukus, balik, dan blender

Anda akan menemukan semua yang

dibutuhkan untuk membuat makanan bayi

bergizi dalam satu tabung. Setelah bahan-

bahan dikukus, Anda hanya perlu mengangkat

tabung, membaliknya, dan meletakkannya di

posisi yang tepat, agar dapat memblendernya

sesuai konsistensi yang diinginkan.

Makanan untuk setiap tahap penyapihan

Dari hasil blender buah dan sayuran yang

halus hingga kombinasi antara daging, ikan

dan biji-bijian, atau hasil tekstur yang lebih

kasar. Pembuat makanan bayi sehat 2-in-1

kami membantu menyiapkan beragam

makanan untuk setiap tahap penyapihan.

Resep lezat dan bergizi

Bersama ahli gizi dan psikolog anak, kami

telah menciptakan 12 resep sesuai usia serta

saran penyapihan untuk membantu bayi Anda

tumbuh sehat dan memiliki kebiasaan makan

yang baik.

Unduh dan temukan lebih banyak

Unduh aplikasi untuk mendapatkan saran

tentang penyapihan si kecil. Temukan resep-

resep bergizi dan mudah yang sesuai dengan

tahap pertumbuhan bayi Anda. Baca panduan

memasak langkah demi langkah, tonton video

seru dan informatif, serta temukan banyak tips

dan trik bermanfaat yang membantu

memperlancar proses penyapihan.

Mudah digunakan

Pembuat makanan bayi sehat 2-in-1 kami

dirancang agar mudah dan praktis digunakan.

Pengaturannya intuitif, mudah diisi dengan air,

dan terdiri dari sedikit bagian sehingga mudah

dibersihkan dan disimpan.

Desain ringkas

Pembuat makanan bayi ini sangat ringkas

sehingga dapat diletakkan dan disimpan

dimana saja tanpa memakan banyak tempat.

Berbunyi bip ketika siap

Tidak perlu cemas menunggu. Bunyi bip unik

akan memberi tahu Anda bahwa makanan

sudah dimasak sempurna. Anda hanya perlu

membalik tabung, memblender, dan

menyajikan atau menyimpannya untuk

penggunaan berikutnya.
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Spesifikasi

Negara asal

Turki

Item yang disertakan

Pengukus/blender: 1

Spatula: 1

Gelas ukur: 1

Buku resep: 1

Spesifikasi teknis

Frekuensi: 50 - 60 Hz

Daya: 400 W

Voltase: 220-240 volt

Klasifikasi Keamanan: Kelas 1

Pengaman: Sistem kunci pengaman untuk

pendeteksian tutup & mangkuk

Kapasitas: 800 (padat) / 450 (cair) ml

Kecepatan: 1

Volume tangki air: 200 ml

Panjang kabel: 70 cm

Warna/tampilan luar: Putih/Hijau

Berat dan dimensi

Dimensi F-box: 193 L x 243 P x 344

T milimeter

Jumlah F-box dalam A-box: 2

Dimensi produk: 16,50 (alas bundar) 30,8

(tinggi) cm

Berat produk: 2 kg

Tahap perkembangan

Tahap: 6 bulan+, 1 tahun +, 6 - 12 bulan
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