Ātrs pudelīšu
sildītājs
Silda bez karst. punktiem
Ātra uzsildīšana
Uzmanīga atkausēšana
Uzsilda arī zīdaiņu pārtiku

Mūsu ātrākais elektrisko pudelīšu sildītājs
Ātri un vienmērīgi uzsilda pienu
SCF355/00

Aizņemtās dienās šis Philips Avent mazuļa pudelīšu sildītājs uzsilda pienu ātri un
vienmērīgi tikai 3 minūtēs. To ir viegli lietot, un tam ir parocīgs atkausēšanas
iestatījums, kā arī to var izmantot zīdaiņu pārtikas uzsildīšanai.
Ātra sildīšana
Uzsilda mazuļu pudelītes 3 minūtēs
Vienmērīga sildīšana
Uzsilda ātri un vienmērīgi
Ērtības un saderība
Saudzīgas atkausēšanas iestatījums zīdaiņu pudelītēm
Izmantojiet arī zīdaiņu pārtikas uzsildīšanai
Saderīgs ar Philips Avent pudelītēm un traukiem
Vienkārša lietošana
Viegla izmantošana ar noderīgu sildīšanas rokasgrāmatu
Uztur pienu siltu

Ātrs pudelīšu sildītājs

SCF355/00

Izceltie produkti
Uzsildīšana 3 minūtēs

Uzsilda arī zīdaiņu pārtiku

Uztur pienu siltu

Pudelīšu sildītājs uzsildīs 150 ml piena tikai 3
minūtēs*.

Tāpat kā ar zīdaiņu pudelītēm, varat izmantot
pudelīšu sildītāju arī saudzīgai un vienmērīgai
zīdaiņu pārtikas uzsildīšanai.

Piens vai zīdaiņa ēdiens tiek sildīts lēni un
uzturēts silts pareizajā temperatūrā, lai būtu
gatavs tad, kad vajadzīgs..

Uzsilda ātri un vienmērīgi
Pilnībā saderīgas

Pudelīšu sildītājs uzsilda ātri un vienmērīgi.
Nepārtraukti cirkulējot pienu sildīšanas laikā
tiek novērsti karstie punkti.

Pudelītes sildītājs ir pilnībā saderīgs ar visām
Philips Avent pudelītēm un traukiem*.
Izmantojiet to, lai ērti uzsildītu pudelītes un
zīdaiņu pārtikas traukus.
Viegla izmantošana

Saudzīgas atkausēšanas iestatījums

Pudelītes sildītājā iekļauts parocīgs
atkausēšanas iestatījums. Tas ir drošāk par
atkausēšanu mikroviļņu krāsnī un ērtāk par
ūdens izmantošanu, vienkārši izvēlieties
iestatījumu, lai atkausētu sasaldētu pienu vai
zīdaiņa pārtiku šķidrā stāvoklī.

Vienkārši pagrieziet pogu, lai ieslēgtu zīdaiņu
pudelīšu sildītāju un izvēlētos sildīšanas
iestatījumu. Pudelīšu sildītājam ir noderīga
norādījumu tabula, lai jūs varētu viegli noteikt,
cik ilgi notiks sildīšana.

Philips videi draudzīgs logotips
Philips videi draudzīgie produkti var samazināt
izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu
daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides
aizsardzību vienā vai vairākās Philips
ekoloģiski galvenajās sfērās —
energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas
vielas, svars, otrreizēja pārstrāde, utilizācija un
uzticamība ekspluatācijas laikā.
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Speciﬁkācijas
Svars un izmēri
Izstrādājuma izmēri (PxAxG): 160,4 x 139,9 x
148,55 mm
Iepakojuma izmēri (PxAxDz): 175 x 185 x
160 mm

Kas ir iekļauts
Pudelīšu sildītājs: 1 gab.

Izcelsmes valsts
Izstrādāts: Eiropa
Ražots: Ķīna

Produkta materiāls
ABS
PP

Attīstības posmi
Posmi: Visi
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Tehniskā speciﬁkācija
Enerģijas patēriņš: 300 W
Spriegums: 220-240 V, 50/60 Hz
Drošības klase: 1. klase

* Situācija =< 150 ml piena 20 °C temperatūrā Philips
AVENT Classic / Natural 260 ml pudelītē.
* Philips Avent krūts piena maisiņus un 60 ml pudelītes
nevar izmantot šajā pudelītes sildītājā.

