
 

Szybki podgrzewacz
do butelek

 
Równomierne podgrzewanie

Szybkie podgrzewanie

Łagodne rozmrażanie

Podgrzewa również jedzenie dla
dzieci

 

SCF355/00

Nasz najszybszy elektryczny podgrzewacz do

butelek

Szybko i równomiernie podgrzewa mleko

Są dni, gdy masz za dużo na głowie. Podgrzewacz do butelek Philips Avent

szybko i równomiernie podgrzeje mleko w zaledwie 3 minuty. Jest łatwy w

obsłudze, wyposażony w przydatne ustawienie rozmrażania i może być używany

do podgrzewania jedzenia dla dzieci.

Szybkie podgrzewanie

Ciepłe butelek dla dziecka w 3 minuty

Równomierne podgrzewanie

Szybkie i równomierne podgrzewanie

Wygoda i zgodność

Ustawienie łagodnego rozmrażania butelek dla dzieci

Możliwość podgrzewania jedzenia dla dzieci

Zgodność ze wszystkimi butelkami i pojemnikami Philips Avent

Wygodne użytkowanie

Łatwa obsługa dzięki instrukcji podgrzewania

Utrzymywanie temp. mleka



Szybki podgrzewacz do butelek SCF355/00

Zalety

Podgrzewanie w 3 minuty

Urządzenie podgrzewa 150 ml mleka w

zaledwie 3 minuty*.

Szybkie i równomierne podgrzewanie

Podgrzewacz do butelek działa szybko i

równomiernie. Zapobiega powstawaniu

gorących punktów, utrzymując mleko w

ciągłym ruchu podczas podgrzewania.

Ustawienie łagodnego rozmrażania

Podgrzewacz ma wygodną funkcję

rozmrażania. Jest bezpieczniejszy od kuchenki

mikrofalowej i wygodniejszy w użyciu.

Wystarczy wybrać ustawienie i poczekać, aż

mleko lub jedzenie dla dziecka się rozmrozi.

Podgrzewa również jedzenie dla dzieci

Oprócz butelek urządzenie umożliwia również

łagodne i równomierne podgrzewanie jedzenia

dla dzieci.

Pełna zgodność

Podgrzewacz jest zgodny ze wszystkimi

butelkami i pojemnikami Philips Avent*. W ten

sposób można wygodnie podgrzewać butelki i

jedzenie dla dzieci.

Łatwa obsługa

Wystarczy skorzystać z pokrętła, aby włączyć

podgrzewacz do butelek i wybrać ustawienie.

Do urządzenia dołączono przydatną tabelę,

dzięki której wiadomo, ile zajmie

podgrzewanie w danym przypadku.

Utrzymywanie temp. mleka

Mleko lub jedzenie dla dziecka jest wolno

podgrzewane i utrzymywane we właściwej

temperaturze do momentu, gdy będzie

potrzebne.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.

 



Szybki podgrzewacz do butelek SCF355/00

Dane techniczne

Waga i wymiary

Wymiary produktu (szer. x wys. x głęb.):

160,4 x 139,9 x 148,55 mm

Wymiary opakowania detalicznego

(szer. x wys. x głęb.): 175 x 185 x 160 mm

Kraj pochodzenia

Zaprojektowano w: Europa

Wyprodukowano w: Chiny

Zawartość zestawu

Podgrzewacz do butelek: 1 szt.

Etapy rozwoju

Etap: wszystkie

Materiały wykonania

Tworzywo ABS

Tworzywo PP

Dane techniczne

Zużycie energii: 300 W

Napięcie: 220–240 V, 50/60 Hz

Klasyfikacja poziomu bezpieczeństwa: Klasa 1

 

* W przypadku mleka o objętości nie większej niż 150 ml i

temperaturze 20°C w butelce Philips Avent Classic + /

Natural o pojemności 260 ml.

* W tym podgrzewaczu do butelek nie można

podgrzewać woreczków do przechowywania pokarmu

Philips Avent ani butelek Philips Avent o pojemności

60 ml.
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