
 

Máy hâm sữa nhanh

 
Hâm nóng đều

Hâm nóng nhanh chóng

Rã đông nhanh chóng

Hâm nóng thức ăn cho bé

 

SCF358/00

Hâm nóng nhanh và dễ dàng
Chỉ mất chưa tới 3 phút*

Máy hâm sữa này nhanh chóng hâm nóng sữa và thức ăn cho bé chỉ trong vài phút với độ nóng

hoàn hảo. Chức năng kiểm soát nhiệ t độ thông minh giúp phòng tránh việc sữa và thức ăn cho bé

bị hâm nóng quá mức cho phép, đồng thời tự động điều chỉnh chế độ cấp nhiệ t để  hâm nóng

nhanh và đều ở  nhiệ t độ lý tưởng cho bé.

Hâm nóng sữa chưa tớ i 3 phút*

Kiểm soát nhiệ t độ thông minh giúp hâm nóng đến nhiệ t độ lý tưởng

Chức năng rã đông sữa và thức ăn cho bé

Rã đông sữa và thức ăn cho bé

Hâm nóng sữa và thức ăn cho bé

Dễ  vệ  sinh

Dễ vệ  sinh

Tự  động hâm nóng đến nhiệ t độ lý tưởng

Duy trì nhiệ t độ lý tưởng trong tối đa 60 phút

Dành cho bình sữa Philips Avent và các nhãn hiệu hàng đầu khác

Tương thích với hầu hết các nhãn hiệu hàng đầu về bình sữa và bình chứa thức ăn cho bé



Máy hâm sữa nhanh SCF358/00

Những nét chính Các thông số

Kiểm soát nhiệ t độ

Bạn chỉ cần cài đặt lượng sữa, nhấn nút khở i động, phần

việc còn lạ i đã có chức năng kiểm soát nhiệ t độ thông

minh giúp bạn. Chức năng này sẽ kiểm tra nhiệ t độ ban

đầu của sữa, sau đó nhanh chóng hâm nóng đến nhiệ t

độ lý tưởng và giữ ấm ở  nhiệ t độ này trong tối đa 60

phút.

Dễ  dàng rã đông sữa/thức ăn đông lạnh

Trong trường hợp bạn có thói quen dự trữ thức ăn

trong tủ  lạnh, máy hâm sữa này sẽ giúp bạn rã đông sữa

và thức ăn cho bé một cách nhanh chóng.

Hỗ trợ trong giai đoạn chuyển sang thức ăn đặc

Khi con của bạn chuyển sang giai đoạn ăn dặm, máy

hâm sữa cũng đượ c dùng để  rã đông và hâm nóng thức

ăn cho bé.

Vệ  sinh nhanh gọn

Máy hâm sữa đượ c thiết kế liền khối, nhờ vậy bạn có

thể  vệ  sinh máy dễ dàng, nhanh gọn để  có nhiều thời

gian chơi với con hơn.

Luôn sẵn sàng khi cần

Máy hâm sữa này có thể  tự động giữ ấm ở  nhiệ t độ lý

tưởng trong tối đa 60 phút để  giúp bạn có thể  linh hoạt

thời gian bữa ăn cho bé.

Phù hợp vớ i nhu cầu của bé

Đượ c thiết kế phù hợp với bình sữa Philips Avent và

hầu hết các nhãn hiệu hàng đầu về bình sữa và bình

chứa thức ăn cho bé.

Xuất xứ

Được thiết kế tại: Châu Âu

Được sản xuất tại: Trung Quốc

Dụng cụ đi kèm

Máy hâm sữa: 1 cái

Chất liệu sản phẩm

Nhựa ABS

nhựa PP

Khối lượng và kích thước

Kích thước sản phẩm (RxCxD): 160,4 x 139,9 x

148,55 mm

Kích thước hộp bán lẻ  (RxCxD): 175 x 185 x

160 mm

Thông số kỹ thuật

Mức tiêu thụ điện: 400 W

Phân loại an toàn: Lớp 1

Điện áp: 220-240 V, 50/60 Hz

Các giai đoạn phát triển

Giai đoạn: Tất cả

 

* Trong điều kiện dùng 150ml/5oz sữa ở nhiệt độ 20 'C / 70 'F bằng

bình sữa mô phỏng tự nhiên 260ml/9oz của Philips Avent
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