
Máy hâm sữa và thức ăn

cho bé bằng điện

 

220-240 V

 
SCF255/57

Hâm nóng nhanh và đều
Máy hâm sữa cho hiệu quả nhanh chóng và dễ sử dụng

Giải pháp nhanh chóng và an toàn để  hâm nóng sữa và thức ăn cho bé, Máy hâm sữa và thức ăn của Philips Avent giúp hâm nóng

125ml/4oz sữa tại nhiệ t độ phòng trong khoảng 4 phút.

Nhanh và dễ  sử  dụng

Chỉ cần cho nước vào và chọn cài đặt

Hâm nóng bình 125ml/ 4oz trong vòng 4 phút!

Làm nóng nhẹ  nhàng và đều

Không có những điểm nóng vì vậy an toàn cho bé

Sản phẩm Philips Avent Advantage

Vừa với tất cả các bình sữa Avent, bình tập uống và lọ thức ăn



Máy hâm sữa và thức ăn cho bé bằng điện SCF255/57

Các thông số

Công suất

Điện áp: 220 - 240 V

Khối lượng và kích thước

Khối lượng: 570 g

Kích thước: 138 (Cao), 132 (Rộng), 144 (Dài) mm

Ng uồn g ốc xuất xứ

Anh

Dụng cụ đi kèm

Máy hâm nóng sữa và thức ăn cho bé: 1 Cái

Giai đoạn phát triển

Giai đoạn: 0 - 6 tháng, 6 - 12 tháng

Tương thích

Tương thích vớ i dòng sản phẩm Philips-Avent: Tất cả

các bình sữa, bình tập uống & lọ

Thiết kế

Dễ  sử  dụng: Đặt chế độ dễ dàng với núm quay

 

* Không có bình sữa đi cùng với sản phẩm này
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