
Kombinerad
ångkokare och mixer

SCF870/21

Ånga, vänd, mixa och servera
Ge näring åt barn med Philips AVENT

Du kan enkelt förbereda hälsosam, hemmagjord barnmat med den kombinerade

ångkokaren och mixern från Philips AVENT: ångkoka först frukt, grönsaker, fisk eller

kött och sedan lyfter du bara och vänder på behållaren. Du behöver inte överföra

någon mat!

Näringsrika måltider på ett enkelt sätt

Kompakt design

Enkel påfyllning av vatten

Ånga och mixa genom att vända på behållaren

Få delar som behöver rengöras

Laga barnmat för alla avvänjningssteg

Mixar även kött, fisk och baljväxter

Kraftfulla mixningsprestanda

Passar för såser och plockmat

Hjälper till att bevara näringsämnen och konsistens

Effektiv ångkokning

Bevarar vätskan från matlagningen

Innehåller recept och information om avvänjning

12 recept lämpliga för olika åldrar

Professionella råd



Kombinerad ångkokare och mixer SCF870/21

Funktioner Specifikationer

Kompakt design

Kompakt design för enkel förvaring.

Mixar även kött, fisk och balj

för kompletta måltider

Bevarar vätskan från matlagningen

Vätskan från matlagningen bevaras och kan

användas vid mixningen

12 recept lämpliga för olika åldrar

för 3 avvänjningssteg

Enkel påfyllning av vatten

Enkel påfyllning av vatten

Ånga och vänd på behållaren

Ånga och mixa genom att vända på behållaren

Passar för såser och plock

Passar för såser och plockmat

Effektiv ångkokning

Effektiv ångkokning

Få delar som behöver rengöras

Få delar som behöver rengöras

Kraftfulla mixningsprestanda

för puréer

Professionella råd

från barnnutritionist och barnpsykolog

 

Ursprungsland

Turkiet

Vad medföljer?

Ångkokare/mixer: 1

Slickepott: 1

Mätbägare: 1

Receptbok: 1

Tekniska specifikationer

Frekvens: 50 - 60 Hz

Effekt: 400 W

Spänning: 220-240 V

Säkerhetsklassificering: Klass 1

Säkerhet: Säkert låssystem för lock och skål

Kapacitet: 800 (fast föda)/450 (vätska) ml

Hastighet: 1

Volym på vattentank: 200 ml

Sladdlängd: 70 cm

Färg/behandling: Vit/grön

Vikt och mått

F-låda, mått: 193 D x 243 B x 344 H mm

Antal F-lådor i A-låda: 2

Produktstorlek: 16,50 (rund basenhet), 30,8

(höjd) cm

Produktvikt: 2 kg

Material

BPA-fri*

Utvecklingsstadier

Stadier: 6 månader +, Över 1 år, 6 - 12

månader
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