
Уред за здравословна

бебешка храна "2 в 1"

 
Здравословно готвене на пара

Задушавайте и пасирайте в каната

Съвети и рецепти за отбиване

 

SCF870/22

Питателни бебешки храни

– по лесния начин

Лесно приготвяне на питателни бебешки храни в домашни условия с уреда за приготвяне на

здравословна бебешка храна Philips Avent "2 в 1". Първо задушете плодове, зеленчуци, риба

или месо, а след това просто вдигнете и обърнете каната наобратно, за да пасирате, без да

е необходимо прехвърляне на храна!

Здравословно готвене на пара

Уникален начин за здравословно готвене на пара

Храненията вече се приготвят лесно

От готвене на пара до пасиране, всичко в една удобна кана

Лесно пълнене на вода, интуитивни настройки и малко части за почистване

Малките размери отнемат минимална част от кухненското пространство

Звукови предупреждения

Приготвя бебешки храни за всеки етап на отбиването

От пюрета до на парченца, за всяка крачка по пътя

Професионално ръководство и избрани рецепти

12 подходящи за възрастта рецепти за подкрепа при отбиването

Открийте здравословни рецепти, забавни видеоклипове и съвети и трикове
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Акценти

Уникална технология за задушаване на пара

Готвенето на пара е здравословен начин на готвене.

Нашата уникална технология позволява на парата да

циркулира нагоре от дъното, като така се гарантира,

че всички съставки са сготвени равномерно, без

варене. Полезните вещества, текстурата и

течностите за готвене са запазени за пасирането.

Задушете на пара, обърнете и пасирайте

Ще намерите всичко необходимо за направата на

питателна бебешка храна в една единствена кана.

След като съставките са се задушили, всичко, което

трябва да направите, е да вдигнете каната, да я

обърнете и да я заключите на място, за да пасирате

до желаната консистенция.

Храна за всеки етап на отбиването

От много фино пасирани плодове и зеленчуци до

комбиниране на съставки от месо, риба и варива и

най-накрая – предлагащ текстури на парченца.

Нашият уред за приготвяне на здравословна бебешка

храна "2 в 1" ви подкрепя да приготвяте

разнообразна храна във всяка крачка по пътя към

отбиването и захранването.

Вкусни и питателни рецепти

Заедно с нашите специалисти по детско хранене и

детски психолози ние създадохме 12 подходящи за

възрастта рецепти и съвети за отбиване, които да ви

помогнат да дадете на вашето бебе здравословен

старт в живота и да му създадете добри навици за

хранене за цял живот.

Изтеглете и открийте повече

Изтеглете приложението със съвети за отбиване на

вашето бебче. Намерете лесни за приготвяне

рецепти, които да са в крачка с бебето ви, докато то

расте. Прочетете подробни ръководства за готвене,

гледайте забавни и информативни видеоклипове и

открийте много полезни съвети и трикове, които да

помогнат отбиването да стане колкото се може по-

гладко.

Лесна употреба

Нашият уред за приготвяне на здравословна бебешка

храна "2 в 1" е проектиран с цел да бъде лесен и

практичен. Настройките са интуитивни, той е лесен

за пълнене с вода и се състои само от няколко части,

което го прави лесен за почистване и съхранение.

Компактна конструкция

Този уред за приготвяне на бебешка храна заема

много малко място във вашата кухня, на плота или

при съхраняване в шкаф.

Звуков сигнал, когато е готово

Няма нужда да чакате или наблюдавате.Отличителен

звуков сигнал ще ви съобщи, когато храната е

приготвена до съвършенство. Всичко, което трябва да

направите, е да обърнете каната, да пасирате и да

сервирате или съхраните за по-късно.
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Спецификации

Страна на произход

Турция

Какво включва

Уред за задушаване на пара / Пасатор: 1

Лопатка: 1

Мерителна чаша: 1

Книжка с рецепти: 1

Технически данни

Честота: 50 – 60 Hz

Захранване: 400 W

Напрежение: 220 – 240 V

Напрежение: 220 – 240 V

Клас на безопасност: Клас 1

Безопасност: Защитна блокировка за поставяне на

купа и капак

Вместимост: 800 (твърди храни) / 450 (течности) мл

Скорост: 1

Обем на водния резервоар: 200 мл

Дължина на кабела:

70 см

Цвят/покритие: Бял / Зелен

Тегло и размери

Размери на F-кутията: 193 (Д) x 243 (Ш) x 344 (В) мм

Брой F-кутии в една A-кутия: 2

Размери на продукта: 16,50 (кръгла основа) x 30,8

(височина) см

Тегло на изделието: 2 кг

Стадии на развитие

Етап: 6 месеца и повече, Над 1 година, 6 –12 месеца
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