
Gecombineerde
stomer en blender

SCF870/21

Stomen, omdraaien, mixen... klaar!
Kinderen voeden met Philips AVENT

Zelf gezonde babyvoeding maken wordt een koud kunstje met de Philips AVENT

gecombineerde Stomer-Blender: stoom eerst fruit, groente, vis of vlees, en draai

vervolgens de kan om om het voedsel te mengen zonder iets over te scheppen.

Voedzame maaltijden in een handomdraai

Compact ontwerp

Eenvoudig bijvullen van water

Stomen en de kan omdraaien om te mixen

Weinig onderdelen om te reinigen

Eenvoudige bereiding van vaste voeding voor uw baby of peuter

Ook voor het mixen van vlees, vis en peulvruchten

Krachtige mixprestaties

Geschikt voor sausen en vingervoedsel

Voedingsstoffen en structuur blijven behouden

Efficiënte stoomcyclus

Houdt het kookvocht vast

Inclusief recepten en informatie over de vaste voeding

12 op de leeftijd afgestemde recepten

Professioneel advies



Gecombineerde stomer en blender SCF870/21

Kenmerken Specificaties

Compact ontwerp

Compact ontwerp voor gemakkelijk opbergen.

Ook voor het mixen van vlees, vis en

peulvruchten

voor complete maaltijden

Houdt het kookvocht vast

Al het kookvocht wordt vastgehouden en kan

tijdens het mengen weer worden bijgevoegd

12 op de leeftijd afgestemde recepten

voor 3 voedingsfasen

Eenvoudig bijvullen van water

Eenvoudig bijvullen van water

Stomen en de kan omdraaien

Stomen en de kan omdraaien om te mixen

Geschikt voor sausen en vinger

Geschikt voor sausen en vingervoedsel

Efficiënte stoomcyclus

Efficiënte stoomcyclus

Weinig onderdelen om te reinigen

Weinig onderdelen om te reinigen

Krachtige mixprestaties

voor fijne puree

Professioneel advies

van een kinderdiëtist en kinderpsycholoog

 

Land van herkomst

Turkije

Inclusief

Stomer/blender: 1

Spatel: 1

Maatbeker: 1

Receptenboekje: 1

Technische specificaties

Frequentie: 50 - 60 Hz

Power: 400 W

Voltage: 220-240 V

Veiligheidsklasse: Klasse 1

Veiligheid: Veiligheidsvergrendeling voor

deksel en komdetectie

Capaciteit: 800 (vaste stoffen) / 450

(vloeistoffen) ml

Snelheid: 1

Volume van de watertank: 200 ml

Snoerlengte: 70 cm

Kleur/afwerking: Wit/groen

Gewicht en afmetingen

Afmetingen F-doos: 193 x 243 x 344

(DxBxH) mm

Aantal F-dozen in A-doos: 2

Afmetingen van het product: 16,50 (ronde

basis) 30,8 (hoogte) cm

Gewicht van het product: 2 kg

Materiaal

BPA-vrij*

Ontwikkelingsfases

Fases: 6 maanden en ouder, Ouder dan 1 jaar,

6-12 maanden
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