
 

Уред за здравословна

бебешка храна "4 в 1"

 
Пара/пасиране/размразяване/

претопляне

Здравословно готвене на пара

Задушавайте и пасирайте в каната

Съвети и рецепти за отбиване

 

SCF875/02

Здравословни бебешки

храни без усилия

Ние разбираме, че пълноценната храна е от съществено значение за здравословното

развитие на вашето бебето. Уредът за приготвяне на здравословна бебешка храна на Philips

Avent ви помага да приготвяте вкусни, домашно приготвени храни, съобразени с нуждите на

бебето, по един лесен начин.

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

Задушавайте на пара, пасирайте, размразявайте и претопляйте вашите домашно приготвени

храни

Сгответе до четири ястия на един път в каната от 1000 мл

Подходящи за съдомиялна кана и острие и леснодостъпен воден резервоар

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

Вкусни рецепти за отбиване на д-р Ема Уилямс

Открийте здравословни рецепти, забавни видеоклипове и съвети и трикове



Уред за здравословна бебешка храна "4 в 1" SCF875/02

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 и най-накрая – предлагащ

текстури на парченца. Нашият уред за приготвяне на

здравословна бебешка храна "4 в 1" ви подкрепя във

всяка крачка по пътя.

Уникален дизайн "4 в 1"

Уредът за приготвяне на здравословна бебешка храна

"4 в 1" ви позволява да приготвяте питателни

домашни храни в една и съща кана. Можете да

сервирате храната веднага или да я съхраните във

включения контейнер и да я претоплите по-късно с

лесната за употреба функция за претопляне и

размразяване.

Вкусни и питателни рецепти

С помощта на специалиста по детско хранене д-р

Ема Уилямс ние предлагаме съвети за отбиване

заедно с вкусни, прясно приготвени рецепти и идеи

за хранене, за да ви помогнем да се дадете на

бебето си здравословен старт в живота и да

създадете добри навици за цял живот.

Няколко ястия на един път

Уредът за приготвяне на здравословна бебешка храна

"4 в 1" също ви помага да пестите ценно време и да

планирате занапред. Каната има капацитет 1000 мл,

така че да можете да приготвяте до четири

хранения на един път. Сервирайте едно хранене и

съхранете три в хладилника или фризера за по-късно.

Лесно почистване

Дори и когато сте свършили с готвенето, уредът за

приготвяне на здравословна бебешка храна "4 в 1" е

много практичен. Каната и острието са подходящи за

съдомиялна, а водният резервоар с отворения си

дизайн е лесен за почистване и пълнене, което ви

позволява да готвите с чиста пара всеки път.

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.

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

Приложени аксесоари

Лопатка

Съд за съхранение (120 мл)

Книжка с рецепти

Технически данни

Вместимост: 1 л за задушаване, твърди храни, 720 мл

за пасиране, течности

Дължина на кабела: 70 см

Дължина на кабела: 70 см

Потребявана електроенергия: 400 W

Напрежение:

220-240 V, 50-60 Hz

Клас на безопасност: Клас 1

Страна на произход

Китай

Стадии на развитие

Стадии: Над 1 година, 6 –12 месеца, 6 месеца и

повече
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