Értékesítés Előtti Szórólap ez Magyarország (2018, Július 18)
4 az 1-ben egészséges bébiétel-készítő
• Párolás,turmixolás,fagyasztás+melegítés
• Egészséges párolás
• Párolás + turmixolás egyetlen kehelyben
• Tanácsok és receptek szilárd ételekhez

SCF885/01

Könnyed, tápláló bébiételek
Tisztában vagyunk azzal, hogy a tápláló étel elengedhetetlen gyermeke egészségének fejlődése érdekében. A Philips Avent
egészséges bébiétel-készítő hozzájárul az ízletes ételek otthoni elkészítéséhez, gyermeke ízlésére szabható, és mindez egyszerű
módon.
Előnyök

Egészséges párolás

• Csipogó hangjelzéssel kísért figyelmeztetés

• Egyedülálló párolási eljárás az egészséges főzésmód érdekében

Bébiétel-készítés a szilárd ételekkel való táplálási szakaszokhoz

Étkezés könnyedén

• A püré állagú ételektől a sűrűbb, darabos ételekig különböző
szilárdság

• A párolástól a turmixolásig, minden egyetlen praktikus kehelyben
• Párolja, turmixolja, fagyassza le, majd melegítse fel az otthon
elkészített ételeit
• Akár négy fogást is elkészíthet egyidőben, egy 1000 ml-es kehely
segítségével
• Mosogatógépbe helyezhető kehely és penge, valamint könnyen
hozzáférhető víztartály

Professzionális útmutatás és válogatott receptek
• Dr. Emma Williams ízletes receptjei a különféle táplálási szakaszokra
• Fedezzen fel teljes értékű recepteket, szórakoztató videókat,
tippeket és trükköket

Szolgáltatások
Egyedülálló párolási technológia

Ízletes és tápláló receptek

A párolás egy egészséges módja a főzésnek. Az egyedülálló technológiánknak
köszönhetően a gőz alulról felfelé kering, ezáltal minden egyes összetevő
egyenletesen, forralás nélkül át tud főni. A tápanyagokat, az állagot és a főzés
során keletkezett folyadékot megőrzi a turmixoláshoz a készülék.

Dr. Emma Williams gyermek dietetikus segítségével különféle tanácsokat
adunk Ön számára a táplálási szakaszokkal kapcsolatban, ízletes, frissen főtt
recept- és ételötletekkel kiegészítve, hogy gyermeke életútja
kiegyensúlyozottan induljon, és egészséges, tartósan megmaradó táplálkozási
szokások alakuljanak ki.

Párolja, fordítsa meg, majd turmixolja össze

Mindent megtalál egyetlen kehelyben a tápláló bébiétel készítéséhez. Miután
megpárolta a szükséges összetevőket, nem kell mást tennie, csak felemelnie a
kelyhet, megfordítania és a helyére rögzítenie. Így az összetevőket a kívánt
állagúra turmixolhatja.
Étel minden egyes táplálási szakaszhoz

A legapróbbra turmixolt gyümölcsöktől és zöldségektől kezdve a feldolgozott
húsokon és halakon át, a pulzáló funkció segítségével egészen a sűrűbb ételekig
a 4 az 1-ben egészséges bébiétel-készítő minden lehetséges sűrűséget képes
előállítani.
Egyedülálló 4 az 1-ben kialakítás

Többféle étel egyszerre

A 4 az 1-ben egészséges bébiétel-készítő értékes időt is megtakarít az Ön
számára. A kehely 1000 ml-es kapacitású, ezáltal akár négy fogást is elkészíthet
egyidőben. Tálaljon fel egy adag ételt, és tegyen el hármat hűtőszekrényébe
vagy fagyasztójába későbbre.
Könnyű tisztítás

A 4 az 1-ben egészséges bébiétel-készítő még akkor is rendkívül praktikus,
amikor befejezte a főzési folyamatot. Ugyanis a kehely és a penge
mosogatógépbe helyezhető, illetve a nyitott dizájnnak köszönhetően a
víztartály könnyen tisztítható és újratölthető. Ezáltal minden alkalommal tiszta
gőzt használhat fel a főzéshez, pároláshoz.
Töltsön le és tudjon meg még többet

A 4 az 1-ben egészséges bébiétel-készítő segítségével kényelmesen, otthon
elkészítheti tápláló ételeit, mindezt egyetlen kehelyben. Akár azonnal, frissen is
tálalhatja az elkészült ételt, vagy el is teheti a mellékelt edényben. Ezt később
felmelegítheti a könnyedén kezelhető, felmelegítési vagy lehűtési funkciókkal.

További tanácsokért töltse le az alkalmazást csemetéje táplálási szakaszaival
kapcsolatban. Keressen tápláló és könnyen elkészíthető recepteket, amelyek
lépést tartanak gyermeke növekedési folyamatával. Olvassa el a főzési
útmutatót lépésről lépésre, nézze meg a szórakoztató videókat, illetve
keressen hasznos tippeket és ötleteket a lehető legkönnyedebb és legtáplálóbb
étkezés érdekében.
Hangjelzéssel jelzi, ha kész
Nem kell várnia vagy figyelnie. A megkülönböztető csipogás arra figyelmezteti,
hogy az étel elkészült. Már csak annyit kell tennie, hogy megfordítja a kelyhet,
összeturmixolja és feltálalja vagy elteszi későbbre.
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termékjellemzők
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez egy értékesítés előtti szórólap, melynek tartalma jelenlegi legjobb tudásunkat tükrözi a fent említett országra vonatkozóan. A szórólap tartalma előzetes
értesítés nélkül megváltozhat. A Philips nem vállal felelősséget a szórólap tartalmáért.

Mellékelt tartozékok
Spatula
Receptfüzet
Tárolóedény (240 ml)

Méret csomagolással együtt
Igen
Igen
Igen

Magasság
Szélesség
Mélység
Nettó tömeg
Bruttó tömeg
EAN
Mellékelt termékek
száma
Származási hely
Harmonizált rendszerkód

Műszaki adatok
Tároló kapacitás
Vezetékhossz
Energiafogyasztás
Feszültség
Biztonsági besorolás

1 liter a szilárd, párolt ételekhez
720 ml turmixoláshoz, folyadékokhoz
70 cm
400 W
220-240 V, 50-60 Hz
1. osztály

Hosszúság
Szélesség
Magasság
Bruttó tömeg
EAN
Fogyasztói csomagolások száma

Igen

Fejlődési szakaszok
Szakaszok

CN
851679

Külső kartondoboz

Származási hely
Kína

36,80 cm
24,50 cm
19,40 cm
2,48 kg
3,32 kg
08710103870883
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1 év fölött
6-12 hó
6 hónapos kortól
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