
Avent kombinált pároló
és turmixgép 2 az 1-ben

 
Egészséges párolás

Párolás + turmixolás egyetlen
kehelyben

Tanácsok és receptek szilárd
ételekhez

 

SCF870/22

Könnyen elkészíthető,

tápláló bébiételek

Készítsen könnyedén tápláló, házi készítésű bébiételeket a Philips Avent 2 az 1-

ben egészséges bébiétel-készítő segítségével. Elsőként párolja meg a

gyümölcsöket, zöldségeket, halat vagy húst, majd egyszerűen emelje fel és

fordítsa fejjel lefelé az edényt a turmixoláshoz, anélkül, hogy át kellene töltenie az

ételt!

Egészséges párolás

Egyedülálló párolási eljárás az egészséges főzésmód érdekében

Étkezés könnyedén

A párolástól a turmixolásig, minden egyetlen praktikus kehelyben

Egyszerű vízfeltöltés, intuitív beállítások és kevés tisztítandó alkatrész

Kis helyigényének köszönhetően minimális helyet foglal el a konyhában

Csipogó hangjelzéssel kísért figyelmeztetés

Bébiétel-készítés a szilárd ételekkel való táplálási szakaszokhoz

A püré állagú ételektől a sűrűbb, darabos ételekig különböző szilárdság

Professzionális útmutatás és válogatott receptek

12 különböző életkornak megfelelő recept a szilárd táplálás támogatásához

Fedezzen fel teljes értékű recepteket, szórakoztató videókat, tippeket és trükköket
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Fénypontok

Egyedülálló párolási technológia

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.

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 2 az 1-ben

egészséges bébiétel-készítő segít a változatos

ételkészítésben az elválasztás és táplálás

minden szakaszában.

Ízletes és tápláló receptek

A gyermektáplálkozási szakértőink és

gyermekpszichológusaink segítségével 12

különböző életkornak megfelelő szilárd

ételekkel kapcsolatos tanácsot és receptet

gyűjtöttünk össze, hogy gyermeke életútja

kiegyensúlyozottan induljon, és egészséges,

tartósan megmaradó táplálkozási szokások

alakuljanak ki.

Töltsön le és tudjon meg még többet

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.

Egyszerű használat

A 2 az 1-ben egészséges bébiétel-készítő

tervezésekor az egyszerűséget és a

praktikumot tartották szem előtt. A beállítások

intuitívak, egyszerűen feltölthető vízzel, és

csak néhány alkatrészből áll, így könnyű

tisztítani és tárolni.

Kompakt kialakítás

Ez a bébiétel-készítő nagyon kevés helyet

foglal el a konyhában a munkafelületen vagy a

konyhaszekrényben tárolva.

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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Műszaki adatok

Származási hely

Törökország

A következőt tartalmazza:

Pároló/turmixgép: 1

Spatula: 1

Mérőpohár: 1

Receptfüzet: 1

Műszaki adatok

Frekvencia: 50–60 Hz

Energiaellátás: 400 W

Feszültség: 220–240 V

Biztonsági besorolás: 1. osztály

Biztonság: Biztonsági zárrendszer a fedél és

edényérzékeléshez

Tároló kapacitás: 800 (szilárd tartalom) / 450

(folyadékok) ml

Sebesség: 1

Víztartály térfogata: 200 ml

Vezetékhossz: 70 cm

Szín/felület: Fehér/zöld

Tömeg és méretek

F-doboz méretei: 193 MÉ x 243 SZ x 344

MA mm

Gyűjtőcsomagolásban található

egységdobozok száma: 2

Termék méretei: 16,5 (kerek alapzat) 30,8

(magasság) cm

Termék tömege: 2 kg

Fejlődési szakaszok

Szakaszok: 6 hónapos kortól, 1 év fölött, 6-12

hó

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes

figyelmeztetés nélkül változhatnak.

Minden védjegy a Koninklijke Philips

N.V. céget, vagy az illető

jogtulajdonost illeti

Kiadás dátuma

2019‑06‑27

Verzió: 7.0.1

EAN: 08 71010 34726 36

www.philips.com

http://www.philips.com/

