
Kombineret steamer
og blender

SCF870/21

Damp, vend, blend og server
Madning med Philips AVENT

Du kan nemt tilberede sund hjemmelavet babymad med denne Philips AVENT

kombinerede steamer og blender: Damp først frugt, grøntsager, fisk eller kød, og

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

Næringsrige måltider på en nem måde

Kompakt design

Nem påfyldning af vand

Damp, og vend skålen om for at blende

Kun få dele, der skal rengøres

Tilbereder mad til alle trin i fravænningsperioden

Kan også blende kød, fisk og bælgfrugter

Kraftfuld blendefunktion

Velegnet til saucer og mad, der spises med fingrene

Bevarer næringsstoffer og struktur

Effektiv dampcyklus

Bevarer væsker fra tilberedning

Opskrifter og information om fravænning medfølger

12 alderstilpassede opskrifter

Professionel rådgivning



Kombineret steamer og blender SCF870/21

Vigtigste nyheder Specifikationer

Kompakt design

Kompakt design for nem opbevaring.

Kan også blende kød, fisk og bælgfrugter

til hele måltider

Bevarer væsker fra tilberedning

Alle væsker fra tilberedning bevares og kan

anvendes ved blendningen

12 alderstilpassede opskrifter

til 3 fravænningstrin

Nem påfyldning af vand

Nem påfyldning af vand

Damp, og vend skålen om

Damp, og vend skålen om for at blende

Velegnet til saucer og mad, der spises med

fingrene

Velegnet til saucer og mad, der spises med

fingrene

Effektiv dampcyklus

Effektiv dampcyklus

Kun få dele, der skal rengøres

Kun få dele, der skal rengøres

Kraftfuld blendefunktion

giver fine puréer

Professionel rådgivning

fra en børneernæringsekspert og en

børnepsykolog

 

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

Vægt: 2 kg

Materiale

BPA-fri*

Udviklingsfaser

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