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Paprasta ruošti maistingą

maistą kūdikiams

Su sveiko kūdikio maisto įrenginiu „Philips Avent 2-in-1“ galite lengvai paruošti

maistingą maistą kūdikiui namuose. Pirmiausia garais apdorokite vaisius,

daržoves, žuvį ar mėsą, tada pakelkite ir apverskite ąsotį, kad viską galėtumėte

susmulkinti, – ir niekur nereikės perdėti maisto!

Sveikas gaminimo būdas garuose

Gaminkite sveikai naudodami unikalią gaminimo garuose technologiją

Lengvas kūdikio maitinimas

Gaminkite garuose ir smulkinkite naudodami vieną indą

Lengvas vandens pildymas, intuityvus valdymas ir vos kelios plaunamos dalys

Kompaktiškas įrenginys užims mažai vietos virtuvėje

Įspėjantis pypsėjimas

Paruošia kūdikių maistą kiekvienam atjunkymo etapui

Kiekvienam etapui, pradedant tyrelėmis ir baigiant gabaliukais

Profesionalūs patarimai ir atrinkti receptai

12 pagal amžių pritaikytų receptų, kurie padės atjunkyti kūdikį

Čia rasite puikių receptų, linksmų vaido įrašų ir įvairių patarimų
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Ypatybės

Unikali gaminimo garuose technologija

Garuose pagamintas maistas yra sveikas.

Pritaikius mūsų išskirtinę technologiją garai

cirkuliuoja iš apačios į viršų, kad visi produktai

būtų tolygiai gaminami neverdant. Išsaugomos

naudingosios medžiagos, tekstūra ir gaminimo

skysčiai, kad produktai būtų tinkami

smulkinimui maišytuvu.

Gaminkite garuose, apverskite ir maišykite

Čia rasite viską, ko jums reikia, kad

paruoštumėte maistingą kūdikio maistą

naudodami vieną indą. Paruoškite produktus

garuose, nukelkite indą ir jį apvertę

užfiksuokite, o tada smulkinkite, kol gausite

norimos konsistencijos masę.

Maistas kiekvienam atjunkymo etapui

Nuo itin smulkiai sutrintų vaisių ir daržovių iki

tokių produktų kaip mėsa ar žuvis maišymo,

kad galiausiai galėtumėte mėgautis mišiniais

su stambesniais gabalėliais. Mūsų sveiko

kūdikių maisto gaminimo įrenginys „du

viename“ padeda paruošti įvairų maistą, kuris

tiks bet kuriam atjunkymo etapui ir kūdikio

maitinimui.

Skanūs ir maistingi receptai

Kartu su vaikų dietologais ir vaikų psichologais

siūlome 12 pagal amžių pritaikytų receptų ir

atjunkymo patarimų, kurie padės jūsų kūdikiui

pradėti gyvenimą sveikai bei formuoti gerus,

ilgalaikius valgymo įpročius.

Atsisiųskite ir sužinokite daugiau

Atsisiųskite programą, kurioje rasite gerų

atjunkymo patarimų. Čia rasite maistingų ir

lengvai paruošiamų patiekalų receptų, kurie

yra pritaikyti jūsų augančiam mažyliui.

Skaitykite maisto ruošimo nurodymus, žiūrėkite

linksmus vaizdo įrašus ir atraskite daug

naudingų patarimų, kad atjunkymo procesas

vyktų sklandžiai.

Paprasta naudoti

Mūsų sveiko kūdikių maisto gaminimo

įrenginys „du viename“ sukurtas vadovaujantis

paprastumo ir praktiškumo principais. Galite

intuityviai pasirinkti nustatymus ir lengvai

pripildyti vandens, o patį įrenginį sudaro vos

kelios dalys, todėl jį lengvai išplausite ir

pasidėsite.

Kompaktiškas dizainas

Šis kūdikių maisto gaminimo įrenginys

virtuvėje užims labai mažai vietos – nesvarbu,

ar jį pasidėtumėte ant stalviršio, ar spintelėje,

kai nenaudojate.

Pypteli, kai paruošta

Nereikia laukti ar stebėti. Pasibaigus maisto

ruošimo procesui išgirsite įspėjantį pypsėjimą.

Jums belieka apversti indą, susmulkinti

paruoštus produktus ir patiekti arba padėti

maistą vėlesniam laikui.
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Specifikacijos

Kilmės šalis

Kalakutiena

Kas pridedama

Garintuvas / maišytuvas: 1

Mentelė: 1

Matavimo puodelis: 1

Receptų knygelė: 1

Techniniai duomenys

Dažnis: 50–60 Hz

Maitinimas: 400 W

Įtampa: 220–240 V

Saugumo klasė: 1 klasė

Saugumas: Apsauginis užraktas, skirtas

dangtelio ir dubens jungčiai

Talpa: 800 (kieti produktai) / 450 (skysti

produktai) ml

Greitis: 1

Vandens bakelio talpa: 200 ml

Maitinimo laido ilgis: 70 cm

Spalva / apdaila: Balta / žalia

Svoris ir matmenys

F dėžutės matmenys: 193 (G) x 243 (P) x 344

(A) mm

F dėžučių skaičius A dėžutėje: 2

Gaminio matmenys: 16,50 (apvalus pagrindas),

30,8 (aukštis) cm

Gaminio svoris: 2 kg

Vystymosi etapai

Etapas: 6 mėn. ir daugiau, 1 metai ir daugiau,

nuo 6 iki 12 mėn.
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