2-in-1 gezonde
babyvoedingmaker
Gezond stomen
Stomen en blenden in één kan
Voedingsadvies en recepten
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Eenvoudig voedzame babymaaltijden
maken
Zelf voedzame babymaaltijden maken, wordt een koud kunstje met de Philips
Avent 2-In-1 gezonde babyvoedingmaker. Stoom eerst fruit, groente, vis of vlees,
en draai vervolgens de kan om als je het voedsel wilt mengen zonder iets over te
scheppen.
Gezond stomen
Een unieke manier van stomen om gezond te koken
Eenvoudige maaltijden
Van bereiden tot serveren met één handige kan
Eenvoudig bijvullen van water, intuïtieve instellingen en weinig onderdelen
Klein ontwerp neemt weinig keukenruimte in beslag
Meldingen met pieptoon
Bereid babymaaltijden voor elke voedingsfase
Geschikt voor elke voedingsfase, van gepureerd tot grof
Professioneel advies en geselecteerde recepten
12 recepten met leeftijdsaanduiding
Ontdek voedzame recepten, leuke video's en tips en trucs
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Kenmerken
Unieke stoomtechnologie

Voeding voor elke fase

informatieve video's en vind veel nuttige tips
en trucs om je te helpen met een soepele
overstap naar vast voedsel.
Gebruiksvriendelijk

Stomen is een gezonde manier van koken.
Onze technologie zorgt ervoor dat de stoom
van beneden naar boven circuleert, waardoor
alle ingrediënten gelijkmatig worden gegaard
zonder te koken. De voedzame kracht, textuur
en het kookvocht blijven behouden tijdens het
mengen.

Van zeer ﬁjn gemengde groenten en fruit tot
het combineren van vlees, vis en peulvruchten
en uiteindelijk wat grovere texturen. Met onze
2-in-1 gezonde babyvoedingmaker kun je
tijdens elke fase in het leven van je baby
gevarieerde voeding bereiden.
Smakelijke en voedzame recepten

Stomen, omdraaien en blenden

Onze 2-in-1 gezonde babyvoedingmaker is zo
eenvoudig en praktisch mogelijk. De
instellingen zijn intuïtief, het apparaat is
eenvoudig met water te vullen en bestaat uit
slechts een paar onderdelen, waardoor het
eenvoudig is schoon te maken en op te bergen.
Compact ontwerp

Eén kan biedt alle benodigdheden voor een
voedzame babymaaltijd. Je hoort een pieptoon
zodra de ingrediënten zijn gestoomd. Til de
kan gewoon op, draai hem om en vergrendel
hem om het gestoomde voedsel naar wens te
mixen.

Samen met onze kinderdiëtiste en
kinderpsycholoog hebben we 12 recepten met
leeftijdsaanduiding en voedingsadvies
ontwikkeld waarmee je je baby een gezonde
start in het leven geeft en goede, levenslange
eetgewoonten aanleert.
Download en ontdek meer
Download de app met voedingsadvies voor je
kleintje. Zoek voedzame en eenvoudige
recepten die met je baby meegroeien. Lees de
stapsgewijze handleiding, bekijk leuke en

Deze babyvoedingmaker neemt zeer weinig
ruimte in beslag in je keuken, op het aanrecht
of opgeborgen in een kast.
Piept wanneer het stomen klaar is
Je hoeft er niet bij te blijven staan wachten.
Een duidelijk piepje geeft aan wanneer het
voedsel perfect is klaargemaakt. Draai de kan
gewoon om en meng, serveer of bewaar het
voor later gebruik.
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Speciﬁcaties
Land van herkomst
Turkije

Veiligheidsklasse: Klasse 1
Veiligheid: Veiligheidsvergrendeling voor
deksel en komdetectie
Capaciteit: 800 (vaste stoﬀen) / 450
(vloeistoﬀen) ml
Snelheid: 1
Volume van het waterreservoir: 200 ml
Snoerlengte: 70 cm
Kleur/afwerking: Wit/groen

Inclusief
Stomer/blender: 1
Spatel: 1
Maatbeker: 1
Receptenboekje: 1
Technische speciﬁcaties
Frequentie: 50 - 60 Hz
Vermogen: 400 W
Voltage: 220 - 240 volt
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Gewicht en afmetingen
Afmetingen F-doos: 193 x 243 x 344 (d x b x
h) mm
Aantal F-dozen in A-doos: 2
Afmetingen van het product: 16,50 (ronde
basis) 30,8 (hoogte) cm
Gewicht van het product: 2 kg
Ontwikkelingsfases
Stapje: 6 maanden en ouder, 1 jaar en ouder,
6-12 maanden

