Flaskevarmer for
Nutrient-beholder
Sikker oppvarming, ingen
overoppheting
Auto. hold varm-funksjon og
avslåing
Skånsom tining
Varmer opp babymat også

Bidrar til å bevare næringsstoﬀene og
vitaminene i melken
Trygg og forsiktig oppvarming uten overoppheting
SCF356/00

Denne Philips Avent-ﬂaskevarmeren tar vare på brystmelkens vitaminer og
næringsstoﬀer ved hjelp av en teknologi for skånsom oppvarming. Den integrerte
sensoren kontrollerer melketemperaturen for å unngå overoppheting og ujevn
oppvarming.
Skånsom oppvarming, 100 % trygg temperatur på melken
Teknologi for skånsom oppvarming
Sensorsporing for å unngå overoppheting og ujevn oppvarming
Lett å bruke
Intelligent fremdriftsindikator
Automatiske funksjoner for å holde på varmen og avslåing
Praktisk og kompatibel
Innstilling for skånsom tining for babyﬂasker
Bruk til å varme opp babymat også
Kompatibel med ﬂasker og beholdere fra Philips Avent
Flere innstillinger for oppvarming
Varmer opp melken til temperaturen som babyen liker

Flaskevarmer for Nutrient-beholder

SCF356/00

Høydepunkter
Teknologi for skånsom oppvarming

Flaskevarmeren bruker en teknologi for
skånsom oppvarming. Denne sirkulerer melken
og varmer den skånsomt opp for å forhindre
ujevn oppvarming. Ingen ujevn oppvarming
betyr at du alltid kan være trygg på at babyen
får perfekt oppvarmet melk.

Automatisk hold varm-funksjon og avslåing

Babyﬂaskevarmeren har automatisk hold varmfunksjon og avslåing for å holde melken på
riktig temperatur i 20 minutter før den slår seg
av automatisk.

Fullstendig kompatibel

Flaskevarmeren er fullstendig kompatibel med
alle ﬂasker og beholdere fra Philips Avent*.
Bruk den til å varme opp ﬂasker og
babymatbeholdere på en praktisk måte.
Flere innstillinger for oppvarming

Innstilling for skånsom tining

Ingen overoppheting eller ujevn oppvarming

Den integrerte sensoren sporer og kontrollerer
melketemperaturen for å sikre trygg
oppvarming til enhver tid uten ujevn
oppvarming eller overoppheting
Intelligent fremdriftsindikator

Flaskevarmeren har en smart fremdriftsindikator
som på en enkel måte gir deg beskjed når
melken er klar.

Flaskevarmeren har en praktisk tineinnstilling.
Tryggere enn tining i en mikrobølgeovn og mer
praktisk enn bruk av vann. Bare velg
innstillingen for å tine frossen melk eller
babymat til væske.
Varmer opp babymat også
I tillegg til babyﬂasker kan du også bruke
ﬂaskevarmeren til jevn og skånsom
oppvarming av babymat.

Flere oppvarmingsinnstillinger er tilgjengelige
for å varme opp melken til forskjellige
temperaturer, slik at den tilpasses til babyens
ønsker.

Philips' grønne logo
Philips' grønne produkter kan redusere
kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.
Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på
ett eller ﬂere av de grønne nøkkelområdene –
energieﬀektivitet, emballasje, farlige
materialer, vekt, resirkulering og kassering og
pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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Spesiﬁkasjoner
Mål og vekt
Produktmål (B x H x D):
160,4 x 139,9 x 148,55 millimeter
Mål på esken (B x H x D):
175 x 185 x 160 millimeter

Opprinnelsesland
Designet i: Europa
Produsert i: Kina
Følgende er inkludert:
Flaskevarmer: 1 deler
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Utviklingstrinn
Trinn: Alle
Produktmateriale
ABS
PP

* Philips Avent-brystmelkposer og Philips Avent-ﬂasker
på 60 ml / 2 oz kan ikke brukes i denne ﬂaskevarmeren

