
 

Gyors üvegmelegítő

 
Egyenletesen melegít,forró
pont nélkül

Gyors melegítés

Gyors kiolvasztás

Bébiétel-melegítés is

 

SCF358/00

Gyors és egyszerű melegítés
Akár 3 perc alatt elkészül*

Készítsen tökéletesen felmelegített ételt percek alatt egy olyan cumisüveg-

melegítővel, amely gondoskodik Ön helyett a megfelelő hőmérsékletről. Az

intelligens hőfokszabályozás megakadályozza a tej és a bébiétel túlmelegedését,

és a melegítési programot a leggyorsabb melegítéshez állítja be.

Akár 3 perc alatt felmelegíti a tejet*

Az intelligens hőfokszabályozás az ideális hőmérsékletre melegít.

Kiolvasztó funkció fagyasztott tejhez és ételtárolókhoz

Kiolvasztja a tejet és a bébiételeket

Felmelegíti a bébiételeket és a tejet

Könnyű tisztítás

Könnyű tisztítás

Automatikusan az ideális hőmérsékletre melegít

Akár 60 percig is fenntartja az ideális hőmérsékletet

Philips Avent cumisüvegekhez és más vezető márkákhoz

Kompatibilis a legtöbb vezető cumisüveg- és bébiételüveg-márkával



Gyors üvegmelegítő SCF358/00

Fénypontok Műszaki adatok

Gondoskodik a hőfokszabályozásról

Állítsa be a tej mennyiségét és nyomja meg az

indítás gombot – a többiről az intelligens

hőfokszabályozó gondoskodik. Érzékeli a tej

kezdeti hőmérsékletét, gyorsan felmelegíti az

ideális hőmérsékletre, és akár 60 percig is

fenntartja a hőmérsékletet.

Könnyedén kiolvasztja a fagyasztott ételeket

Szeretne extra etetési adagokat tárolni a

mélyhűtőben? A cumisüveg-melegítő gyorsan

kiolvasztja a tejet és a bébiételeket is.

Támogatja a szilárd ételekre való áttérést

Amikor gyermeke készen áll a szilárd ételek

fogyasztására, a cumisüveg-melegítő a

bébiételeket is kiolvasztja és felmelegíti.

Kevesebb konyhában töltött idő

Egyetlen darabból készült, így egyszerű a

tisztítása, aminek köszönhetően több időt

tölthet a kisbabájával.

Bármikor készen áll

Cumisüveg-melegítőnk akár 60 percig is

fenntartja a tökéletes hőmérsékletet, ha

nagyobb rugalmasságra van szüksége az

étkezések időzítésében.

Illeszkedik gyermeke kedvenceihez

Úgy tervezték, hogy illeszkedjen gyermeke

kedvenc Philips Avent cumisüvegéhez,

valamint a vezető cumisüveg- és

bébiételüveg-márkákhoz.

Származási hely

Tervezés helye:: Európa

Gyártás helye:: Kína

A következőt tartalmazza:

Üvegmelegítő: 1 db

Termék anyaga

ABS

PP

Tömeg és méretek

Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 160,4 x 139,9

x 148,55 mm

Kiskereskedelmi csomagolási méretek (Sz x

Ma x Mé): 175 x 185 x 160 mm

Műszaki adatok

Energiafogyasztás: 400 W

Biztonsági besorolás: 1. osztály

Feszültség: 220–240 V, 50/60 Hz

Fejlődési szakaszok

Fázis: Összes

 

* 150 ml, 20 °C-os tej esetében, 260 ml-es Philips Avent

Natural cumisüvegben.
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