
 

Γρήγορος θερμαντήρας

μπιμπερό

 
Ζεσταίνει ομοιόμορφα χωρίς θερμά

σημεία

Ζεσταίνει γρήγορα

Ξεπαγώνει γρήγορα

Ζεσταίνει και βρεφική τροφή

 

SCF358/00

Ζεσταίνει εύκολα και γρήγορα
Έτοιμο σε μόλις 3 λεπτά*

Ζεστάνετε τροφές στην ιδανική θερμοκρασία μέσα σε λίγα λεπτά με έναν θερμαντήρα

μπιμπερό που διαχειρίζεται τη θερμοκρασία για εσάς. Ο έξυπνος αισθητήρας θερμοκρασίας

εμποδίζει την υπερθέρμανση του γάλακτος και της βρεφικής τροφής και ρυθμίζει το

πρόγραμμα θέρμανσης για γρήγορο ζέσταμα.

Ζεσταίνει τα γάλα σε μόλις 3 λεπτά*

Έξυπνος έλεγχος θερμοκρασίας για ζέσταμα των τροφών στην ιδανική θερμοκρασία

Λειτουργία απόψυξης για δοχεία κατεψυγμένου γάλακτος και βρεφικής τροφής

Ξεπαγώνει το γάλα και τα δοχεία βρεφικής τροφής

Ζεσταίνει δοχεία βρεφικής τροφής αλλά και γάλα

Εύκολος καθαρισμός

Εύκολος καθαρισμός

Ζεσταίνει αυτόματα στην ιδανική θερμοκρασία

Διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία για έως και 60 λεπτά

Για τα μπιμπερό της Philips Avent και άλλες κορυφαίες επωνυμίες

Συμβατό με τις περισσότερες μάρκες μπιμπερό και δοχείων για βρεφικές τροφές



Γρήγορος θερμαντήρας μπιμπερό SCF358/00

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Διαχειρίζεται τη θερμοκρασία για εσάς

Ρυθμίστε τον όγκο του γάλακτος, πατήστε START και

αφήστε την έξυπνη λειτουργία ελέγχου θερμοκρασίας

να φροντίσει για τα υπόλοιπα. Ανιχνεύει την αρχική

θερμοκρασία του γάλακτος, το ζεσταίνει γρήγορα

στην ιδανική θερμοκρασία και το διατηρεί σε αυτήν

τη θερμοκρασία για έως και 60 λεπτά.

Ξεπαγώνει εύκολα τις παγωμένες τροφές

Θέλετε να έχετε πάντα επιπλέον γεύματα στον

καταψύκτη σας; Ο θερμαντήρας μπιμπερό ξεπαγώνει

γρήγορα το γάλα αλλά και τα δοχεία βρεφικής

τροφής.

Υποστηρίζει τη μετάβαση στις στερεές τροφές

Όταν το μωρό σας είναι έτοιμο να μεταβεί στις

στερεές τροφές, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον

θερμαντήρα μπιμπερό για την απόψυξη και το

ζέσταμα δοχείων βρεφικής τροφής.

Λιγότερος χρόνος στην κουζίνα

Χάρη στην ενιαία σχεδίαση, καθαρίζεται εύκολα, για

να μπορείτε να απολαμβάνετε περισσότερο χρόνο με

το μωρό σας.

Πάντα σε ετοιμότητα, όπου κι αν είστε

Αυτός ο θερμαντήρας μπιμπερό διατηρεί την ιδανική

θερμοκρασία για έως και 60 λεπτά, προσφέροντας

περισσότερη ευελιξία στις ώρες των γευμάτων.

Ταιριάζει με τα αγαπημένα αξεσουάρ του μωρού σας

Σχεδίαση που ταιριάζει με τα αγαπημένα μπιμπερό

Philips Avent και τις κορυφαίες μάρκες βρεφικών

μπιμπερό και δοχείων για βρεφικές τροφές.

Χώρα προέλευσης

Σχεδιάστηκε στην: Ευρώπη

Παράγεται στην: Κίνα

Τι περιλαμβάνεται

Θερμαντήρας μπιμπερό: 1 τεμάχιο

Υλικό προϊόντος

ABS

PP

Βάρος και διαστάσεις

Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΥxΒ): 160,4 x 139,9 x

148,55 χιλιοστά

Διαστάσεις συσκευασίας λιανικής πώλησης

(ΠxΥxΒ): 175 x 185 x 160 χιλιοστά

Τεχνικές προδιαγραφές

Κατανάλωση ρεύματος: 400 W

Ταξινόμηση ασφάλειας: Class 1

Τάση: 220-240 V, 50/60 Hz

Στάδια ανάπτυξης

Στάδια: Όλα

 

* Με 150 ml/5 oz γάλακτος σε θερμοκρασία 20 °C/70 °F και σε

μπιμπερό Philips Avent Natural χωρητικότητας 260 ml//9 oz
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