
 

Næringsstofbevarende
flaskevarmer

 
Sikker opvarmning, ingen
overophedning

Automatisk hold varm og
slukning

Skånsom optøning

Opvarmer også babymad

 

SCF356/00

Medvirker til at bevare næringsstoffer og

vitaminer i mælken

Sikker og skånsom opvarmning, uden overophedning

Denne Philips Avent-sutteflaskevarmer medvirker til at bevare næringsstoffer og

vitaminer i modermælken vha. den skånsomme opvarmningsteknologi. En

indbygget sensor registrerer og styrer mælkens temperatur og forhindrer

overophedning og varme områder.

Skånsom opvarmning, 100 % sikker mælketemperatur

Teknologi til skånsom opvarmning

Sensorregistrering sikrer, at overophedning eller ekstra varme områder undgås

Nem at anvende

Intelligent statusindikator

Automatiske hold varm- og sluk-funktioner

Praktisk og kompatibel

Indstilling til skånsom optøning for sutteflasker

Du kan også bruge den til at opvarme babymad

Kompatibel med Philips Avent-flasker og -beholdere

Flere opvarmningsindstillinger

Opvarmer mælken til den temperatur, din baby foretrækker



Næringsstofbevarende flaskevarmer SCF356/00

Vigtigste nyheder

Teknologi til skånsom opvarmning

Denne flaskevarmer anvender teknologi til

skånsom opvarmning. Den får mælken til at

cirkulere, så den opvarmes skånsomt, og ekstra

varme områder undgås. Den jævne

varmefordeling betyder, at du kan være tryg

ved, at din baby får perfekt opvarmet mælk.

Ingen overophedning eller ekstra varme

områder

Den integrerede sensor registrerer og styrer

mælkens temperatur for at give en sikker

opvarmning altid, så ekstra varme områder og

overophedning undgås

Intelligent statusindikator

Flaskevarmeren har en intelligent

statusindikator med lys, så du nemt kan se,

hvornår mælken er klar.

Automatisk hold varm og sluk

Sutteflaskevarmeren er udstyret med

automatisk hold varm- og sluk funktion, så

mælken holdes på præcis den rette temperatur

i 20 minutter, før apparatet slukker af sig selv.

Indstilling til skånsom optøning

Flaskevarmeren har en praktisk

optøningsindstilling. Den er sikrere end

optøning i mikroovn og mere praktisk end brug

af vand, da du blot skal vælge indstillingen for

at optø frossen mælk eller babymad til

flydende form.

Opvarmer også babymad

Du kan bruge flaskevarmeren til at opvarme

både sutteflasker og babymad.

Fuldt ud kompatibel

Flaskevarmeren er fuldt kompatibel med alle

Philips Avent-flasker og beholdere*. Brug den

til bekvemt at opvarme flasker og beholdere til

babymad.

Flere opvarmningsindstillinger

Flere opvarmningsindstillinger gør det muligt at

opvarme mælken til forskellige

sluttemperaturer, der passer til barnets

præferencer.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.
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Specifikationer

Vægt og dimensioner

Mål på produkt (B x H x D): 160,4 x 139,9 x

148,55 mm

Mål for detailsalgspakning (B x H x D): 175 x

185 x 160 mm

Oprindelsesland

Designet i: Europa

Fremstillet i: Kina

Hvad følger med

Flaskevarmer: 1 stk.

Udviklingsfaser

Fase: Alle

Produktmateriale

ABS

PP

 

* Philips Avent-modermælksposer og 60 ml flasker kan

ikke bruges i denne flaskevarmer.
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