
 

Slimme babyfles

 
Houd alle voedingen bij

Leer de routine van je baby
kennen

Creëer gezonde eetgewoontes

Flesvoeding op de natuurlijkste
manier

 

SCH820/00

Geen giswerk meer bij het voeden
Zo weet je of je baby genoeg drinkt

De slimme babyfles houdt automatisch belangrijke voedingsdetails bij zodat jij

meer kunt genieten van bijzondere momenten met je baby. Houd alle voedingen

bij in één handige app en gebruik het overzicht om inzicht te krijgen in patronen en

om een gezonde routine te creëren.

Houd de voedingsroutine van je baby bij voor meer inzicht

Houd automatisch alle voedingen bij

Ontdek patronen en zorg voor een gezonde routine

Philips Avent slimme babyfles iPhone-app*

Leg alles vast, zelfs wanneer je er niet bent

Gegevens worden automatisch gesynchroniseerd via Bluetooth®

De meest natuurlijke manier om flesvoeding te geven

Past op alle plastic Philips Avent Natural-babyflessen van 125 ml



Slimme babyfles SCH820/00

Kenmerken

Automatisch bijhouden

Doordat voedingen automatisch worden

bijgehouden, hoef je niet bang te zijn dat je er

een vergeet. De slimme babyfles registreert de

tijd, datum, hoeveelheid en duur van elke

voeding en geeft je een compleet overzicht.

Creëer een routine

In het begin lijkt structuur misschien ver te

zoeken. De slimme babyfles is speciaal

ontworpen om snel patronen te herkennen,

waardoor je gemakkelijker kunt achterhalen

wat de beste tijd is voor een voeding. Je krijgt

persoonlijke ondersteuning tijdens het proces

en een compleet overzicht van alle voedingen,

die je zo nodig met een

gezondheidsdeskundige kunt delen.

Eén overzichtelijke app

De slimme babyfles-app* is je persoonlijke

assistent. Hij onthoudt alle belangrijke

gegevens zodat je snel en nauwkeurig kunt

controleren of je baby genoeg drinkt. Door de

duidelijke grafieken houd je overzicht en met

de gepersonaliseerde inzichten leer je de

voedingsgewoonten van je baby beter kennen.

Offline bijhouden

Ook als je er tijdens etenstijd niet bent, slaat

de slimme babyfles gewoon de gegevens van

een voeding op het apparaat op en

synchroniseert deze met je telefoon als je weer

terug bent. De fles kan maximaal 100

maaltijden opslaan.

Bluetooth-verbinding

Alle gegevens die de slimme babyfles opslaat

worden automatisch geüpload naar je

telefoon* via Bluetooth®. Het enige dat je moet

doen is lekker gaan zitten en genieten van het

voeden van je kleintje.

Natural-fles

Met de slimme babyfles kun je je baby op een

zo natuurlijk mogelijke manier flesvoeding

geven. De houder past op alle plastic Philips

Avent Natural-babyflessen van 125 ml. Maak

het flesje klaar zoals altijd, bevestig de houder

en geniet samen met je baby van de voeding.



Slimme babyfles SCH820/00

Specificaties

Synchronisatie

Gegevensoverdracht: via Bluetooth® Low

Energy

Philips Avent slimme babyfles-app: Alleen

beschikbaar voor iOS en in de App Store.

Compatibiliteit met telefoons: iPhone 6 en

nieuwer | iOS 11 en hoger.

Kenmerken

Automatisch bijhouden: Hoeveelheid voeding,

Tijd en datum, Duur, Onderbrekingen

Offline bijhouden: Ook zonder telefoon kun je

voedingen bijhouden. Gegevensopslag op

apparaat: tot 100 maaltijden.

Automatische synchronisatie: naar de Slimme

babyfles-app via Bluetooth®.

Slimme babyfles-app: Automatische

overzichten, grafieken en patronen. Nadere

uitleg, tips en trucs over voeding en het

bijhouden.

Handmatig bijhouden: Voeg handmatig

voedingen toe in de slimme babyfles-app die

de babyfles niet heeft geregistreerd.

Flesvoeding

Compatibiliteit van de houder: Geschikt voor

alle Philips Avent Natural plastic babyflessen

van 125 ml

Flesvoeding: Polypropyleen, BPA-vrij*

Speen: Siliconen, BPA-vrij*

Ontwerp

Houder: Ergonomische vormgeving, sluit

naadloos aan op de Philips Avent Natural-

babyfles van 125 ml

Kleur houder: Wit

Flesontwerp: Ergonomische vormgeving,

Brede hals

Gebruiksgemak

Flesvoeding: Eenvoudig in elkaar te zetten,

Gemakkelijk vast te houden, Gemakkelijk

schoon te maken

Houder: Eenvoudige bediening met maar één

knop, automatische synchronisatie met de app

en een interactieve snelstartgids om je op weg

te helpen.

Werkt op batterijen: Verwisselbare

knoopcelbatterijen.

Ontwikkelingsfases

Stapje: 0-3 maanden

Philips Avent Natural-babyfles

Aanleggen: Natuurlijk aanleggen, combineer

moeiteloos borstvoeding en flesvoeding.

Speen: Unieke comfortkussentjes, ultrazachte

en flexibele speen.

Antikrampjesventiel: Geavanceerd

antikrampjessysteem.

Gebruiksvriendelijk: Eenvoudig in elkaar te

zetten, schoon te maken en vast te houden, en

geschikt voor vaatwasmachine en magnetron

(geldt alleen voor de fles).

Service

Garantie: 2 jaar

Inclusief

Natural-babyfles (PP) van 125 ml: 1 x

Extra zachte speen voor pasgeborenen: 1 x

Slim apparaat (houder): 1 x

3 V CR2032-batterijen: 2 stuks

Snelstartgids: 1 x

Veiligheidsinformatie: 1 x

Wereldwijd garantiebewijs: 1 x

* De app is alleen beschikbaar voor iOS en ondersteunt

iOS 11 en hoger.

* 0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011
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