
 

Rychlý ohřívač lahví

 
Ohřívá rovnoměrně, žádná
horká místa

Ohřívá rychle

Rychle rozmrazuje

Ohřívá též dětské pokrmy

 

SCF358/00

Rychlé a snadné zahřívání
Připraven k použití za pouhé 3 minuty*

S ohřívačem lahví, která za vás pohlídá teplotu, připravíte během několika minut

skvěle ohřátou stravu. Chytrý ovladač teploty brání přehřátí mléka a dětské stravy

a upravuje způsob ohřevu pro rychlé ohřívání.

Mléko ohřeje za pouhé 3 minuty*

Inteligentní ovládání teploty ohřeje na ideální teplotu

Funkce rozmrazování zásobníků na zmrazené mléko a dětskou stravu

Rozmrazí mléko a zásobníky s dětskou stravou

Ohřívá nádoby na dětskou stravu i mléko

Snadné čištění

Snadné čištění

Automaticky ohřeje na optimální teplotu

Ideální teplotu udrží až 60 minut

Pro lahve Philips Avent a další výrobky značek

Kompatibilní s většinou nejprodávanějších značek lahviček a nádob na dětskou stravu



Rychlý ohřívač lahví SCF358/00

Přednosti Specifikace

Řídí teplotu za vás

Nastavte objem mléka, stiskněte tlačítko Start

a nechte inteligentní ovládání teploty, aby se

postaralo o vše ostatní za vás. Zjistí počáteční

teplotu mléka a rychle je ohřeje na ideální

teplotu, při které ji uchová až 60 minut.

Snadno rozmrazuje mražené pokrmy

Líbí se vám mít mrazák plný pokrmů

připravených do zásoby? Ohřívač lahví rychle

rozmrazuje také zásobníky na mléko a dětskou

stravu.

Podporuje přechod na tuhou stravu

Když je vaše miminko připraveno přejít na

tuhou stravu, ohřívač lahví rozmrazí a ohřeje

také nádoby na dětskou stravu.

Méně času v kuchyni

Je navržen pouze jako jeden díl, takže se

snadno čistí a vy si můžete se svým děťátkem

trávit více času.

Připraven, kdykoli jste připraveni vy

Náš ohřívač lahví udržuje dokonalou teplotu až

60 minut, pro případ, že budete potřebovat

větší flexibilitu, co se týče času jídla.

Vhodný na oblíbené lahvičky vašeho dítěte

Navržen tak, aby se do něj vešly oblíbené

lahvičky Philips Avent vašeho dítěte a většina

předních značek kojeneckých lahví a nádob na

dětskou stravu.

 

Země původu

Původ designu: Evropa

Vyrobeno v: Čína

Co je součástí

Ohřívač lahví: 1 ks

Materiál výrobku

ABS: Ano

PP: Ano

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku (Š x V x H): 160,4 x 139,9 x

148,55 mm

Rozměry maloobchodního balení (Š x V x H):

175 x 185 x 160 mm

Technické údaje

Spotřeba elektrické energie: 400 W

Třída bezpečnosti: Třída 1

Napětí: 220–240 V, 50/60 Hz

Stupně vývoje

Stupně: Vše

 

* Se 150 ml mléka při teplotě 20 'C v lahvičce Philips

Avent Natural o objemu 260 ml
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