
Φορητός θερμαντήρας

μπιμπερό

 
Ζεσταίνει το γάλα όπου κι αν

βρίσκεστε

Ζεσταίνει γρήγορα

Προστατευτικό καπάκι δοχείου

Ζεσταίνει και βρεφική τροφή

 
SCF256

Θερμαίνει οπουδήποτε, οποτεδήποτε

Όταν πρέπει να ταΐσετε το μωρό σας έξω, αυτός ο θερμαντήρας μπιμπερό σας λύνει τα χέρια όπου κι αν βρίσκεστε. Το βραστό

νερό στο θερμός μένει ζεστό για έως και 6 ώρες για να ζεσταίνετε τα μπιμπερό μέσα σε 2,5 λεπτά.

Ζεσταίνει το γάλα όπου κι αν βρίσκεστε

Ζέσταμα μπιμπερό για ζεστό γάλα όπου κι αν βρίσκεστε

Έτοιμο σε μόλις 2,5 λεπτά

Ζεστάνετε μπιμπερό σε μόλις 2,5 λεπτά

Ευκολία και ασφάλεια στη χρήση

Καπάκι για εύκολο σερβίρισμα

Προστατευτικό καπάκι δοχείου

Εύκολη χρήση

Οδηγός αναφοράς ζεστάματος

Ζεσταίνει πολλές τροφές

Συμβατότητα με τα μπιμπερό και τα δοχεία Philips Avent



Φορητός θερμαντήρας μπιμπερό SCF256/00

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Ζέσταμα μπιμπερό

Δεν απαιτείται πηγή τροφοδοσίας. Αυτός είναι ο

θερμαντήρας μπιμπερό που μπορείτε να παίρνετε

παντού μαζί σας. Το βραστό νερό στο θερμός μένει

ζεστό για έως και 6 ώρες και μπορεί να

χρησιμοποιηθεί για να ζεσταίνετε πολλά μπιμπερό.

Ζεσταίνει σε μόλις 2,5 λεπτά

Ο θερμαντήρας μπιμπερό μπορεί να ζεστάνει 6 oz

γάλακτος σε μόλις 2,5 λεπτά*.

Καπάκι για εύκολο σερβίρισμα

Το καπάκι για εύκολο σερβίρισμα έχει σχεδιαστεί

για να μην αντιμετωπίζετε διαρροές εν κινήσει. Έχει

σαφείς θέσεις ανοίγματος/κλεισίματος και

καθαρίζεται εύκολα.

Προστατευτικό καπάκι δοχείου

Το προστατευτικό καπάκι στο δοχείο διατηρεί το

μπιμπερό με ασφάλεια στο εσωτερικό για γρήγορο,

ασφαλές ζέσταμα.

Εύκολη χρήση

Τοποθετήστε το μπιμπερό στο δοχείο, ανοίξτε το

καπάκι σερβιρίσματος του προγεμισμένου θερμός και

ρίξτε το καυτό νερό μέσα στο δοχείο. Βιδώστε το

καπάκι στο δοχείο και το μπιμπερό θα ζεσταθεί

γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια.

Οδηγός αναφοράς ζεστάματος

Στο δοχείο περιλαμβάνεται ένας οδηγός αναφοράς

ζεστάματος, στον οποίο αναφέρονται οι χρόνοι

ζεστάματος για όλα τα μεγέθη μπιμπερό της Philips

Avent, ανάλογα με τη θερμοκρασία του γάλατος.

Ζεσταίνει πολλές τροφές

Ζεστάνετε πολλά μπουκάλια με ζεστό νερό από ένα

προγεμισμένο θερμός (500 ml).

Πλήρης συμβατότητα

Ο θερμαντήρας μπιμπερό είναι πλήρως συμβατός με

όλα τα μπιμπερό και τα δοχεία Philips Avent*.

Χρησιμοποιήστε τον για να ζεστάνετε μπιμπερό και

δοχεία βρεφικής τροφής με ευκολία.

 

Βάρος και διαστάσεις

Διαστάσεις προϊόντος: 200 xø 104,36 χιλιοστά

Διαστάσεις συσκευασίας λιανικής πώλησης:

105*105*207 χιλ.

Χώρα προέλευσης

Παράγεται στην: Κίνα

Τι περιλαμβάνεται

Θερμαντήρας μπιμπερό: 1 τεμάχιο

Υλικό προϊόντος

Υλικό προϊόντος: ανοξείδωτο ατσάλι (θερμός), PP

(δοχείο και προστατευτικό καπάκι), PP/ABS (καπάκι

σερβιρίσματος)

 

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.

* Στην περίπτωση μπιμπερό 180 ml (6 oz) με θερμοκρασία 20ºC

* Σε αυτό το θερμαντήρα μπιμπερό δεν μπορούν να

χρησιμοποιηθούν οι σακούλες μητρικού γάλακτος και τα

μπιμπερό 2 oz/60 ml της Philips Avent.
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