
 

Rychlý ohřívač lahví

 
Ohřívá rovnoměrně, žádná
horká místa

Ohřívá rychle

Jemné rozmrazování

Ohřívá též dětské pokrmy

 

SCF355/00

Náš nejrychlejší elektrický ohřívač lahví
Ohřívá mléko rychle a rovnoměrně

Když máte naspěch, dětský ohřívač lahví Philips Avent vám ohřeje mléko rychle

a rovnoměrně za pouhé tři minuty. Snadno se s ním zachází, umožňuje praktické

nastavení pro rozmrazování a můžete ho použít také pro ohřev dětského jídla.

Rychlé zahřívání

Ohřívá dětské lahve během 3 minut

Rovnoměrné ohřívání

Ohřívá rychle a rovnoměrně

Praktický a kompatibilní

Možnost jemného rozmrazování dětských lahví

Můžete ho použít též pro ohřev dětských pokrmů

Kompatibilní s lahvemi a nádobami Philips Avent

Snadné použití

Jednoduché ovládání díky užitečnému průvodci ohříváním

Udržujte mléko ohřáté



Rychlý ohřívač lahví SCF355/00

Přednosti

Ohřívá během 3 minut

Ohřívač lahví zvládne ohřát 150 ml mléka za

pouhé 3 minuty.*

Ohřívá rychle a rovnoměrně

Ohřívač lahví ohřívá rychle a rovnoměrně.

Stálou cirkulací mléka během ohřevu zabraňuje

vzniku horkých míst.

Možnost jemného rozmrazování

Ohřívač lahví nabízí užitečnou možnost

rozmrazování. Tento způsob je bezpečnější než

rozmrazování v mikrovlnné troubě a praktičtější

než rozmrazování vodou. Jednoduše si zvolte

nastavení pro rozmrazování mléka nebo dětské

stravy na tekutinu.

Ohřívá též dětské pokrmy

Ohřívač lahví můžete použít nejen pro ohřev

lahví, ale též pro ohřev dětských pokrmů.

Plně kompatibilní

Ohřívač lahví je plně kompatibilní se všemi

lahvemi a nádobami Philips Avent*. Použijte

ho pro pohodlný ohřev lahví a nádob na dětské

pokrmy.

Snadná obsluha

Otáčením knoflíku jednoduše zapněte ohřívač

lahví a vyberte požadované nastavení ohřívání.

Ohřívač lahví obsahuje orientační tabulku, díky

které snadno zjistíte, jak dlouho bude ohřev

trvat.

Udržujte mléko ohřáté

Mléko nebo dětské jídlo se pomalu ohřeje,

poté si udržuje správnou teplotu a je

připravené k použití, kdykoliv to bude třeba.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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Specifikace

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku (Š x V x H): 160,4 x 139,9 x

148,55 mm

Rozměry maloobchodního balení (Š x V x H):

175 x 185 x 160 mm

Země původu

Původ designu: Evropa

Vyrobeno v: Čína

Co je součástí

Ohřívač lahví: 1 ks

Stupně vývoje

Fáze: Vše

Materiál výrobku

ABS: Ano

PP: Ano

Technické údaje

Spotřeba elektrické energie: 300 W

Napětí: 220–240 V, 50/60 Hz

Třída bezpečnosti: Třída 1

 

* V případě =<150 ml mléka při teplotě 20 °C v lahvi Philips

AVENT Classic/Natural o objemu 260 ml.

* V tomto ohřívači lahví nelze použít sáčky na mateřské

mléko Philips Avent a lahve o objemu 60 ml
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