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Digitální ohřívač

lahví
 

220-240 V

 
SCF260/22

Rychlý, chytrý ohřev
Nový digitální ohřívač lahví a dětské stravy přináší snadné, bezpečné a rychlé ohřívání dětské stravy. Pokročilá

technologie automaticky vypočítá dobu ohřevu. Stačí vybrat několik počátečních možností a ohřívač lahví

dokončí vše za vás!

Výhody a funkce:

Ohřívá bezpečně a rovnoměrně

Ideální pro všechny typy stravy

iQ technologie- Inteligentně splňuje vaše potřeby

Rychlý ohřev se širokou nabídkou možn.

Informuje vás, kdy je strava připravená



Digitální ohřívač lahví SCF260/22

Přednosti Specifikace

Rychlý ohřev se širokou nabídkou možn.

Jednoduše vyberete z několika možností a

technologie iQ vypočítá dobu potřebnou

k šetrnému a rovnoměrnému ohřevu stravy pro

vaše dítě.

Informuje vás, kdy je strava připravená

Díky snadno použitelnému digitálnímu displeji

jste stále informováni.

Ohřívá bezpečně a rovnoměrně

Strava se ohřívá rovnoměrně, nevznikají horká

místa. Automatické vypnutí zabraňuje riziku

přehřátí.

Ideální pro všechny typy stravy

Ohřívač je určen pro dětskou stravu z ledničky,

mrazničky anebo pro stravu pokojové teploty.

Je vhodný pro všechny lahve Avent, pohárky

VIA a sterilovanou dětskou stravu ve

skleničkách.**

IQ- Intelig. reaguje a splňuje potřeby

Výrobky Philips Avent iQ vybavené pokročilou

technologií jsou chytré a rychle reagují. Jsou

předurčeny k tomu, aby usnadnily krmení

a péči o vaše dítě.

 

Spotřeba

Napětí: 220–240 V

Země původu

Anglie

Co je součástí

Dětská lžička: 1 ks

Ohřívač lahví a dětské stravy: 1 ks

Láhev na krmení Airflex (260 ml): 1 ks

Mimořádně měkký, s pomalým průtokem: 1 ks

Kompatibilita

Kompatibilní s: Všechny lahve Philips Avent,

kouzelné hrníčky a sterilovaná dětská strava ve

skleničkách. Výjimka: není vhodné pro

poloprůsvitnou lahev PP Philips Avent

o objemu 330 ml.

Stupně vývoje

Fáze: 0–6 měsíců, 6–12 měsíců

 

* * Výjimka: není vhodné pro poloprůsvitnou lahev PP

Philips Avent o objemu 330 ml.
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