Цифров нагревател за
бутилка

220-240 V
SCF260/22

Бързо, интелигентно подгряване
Новият цифров нагревател за бутилка и бебешка храна улеснява бързото и безопасно затопляне на храната за бебето.
Усъвършенстваната му технология автоматично пресмята времето за затопляне. Просто изберете няколко първоначални
опции и оставете нагревателят за бутилка да свърши останалата работа!
Предимства и функции:
Нагрява безопасно и равномерно
Идеално за всички видове храни
iQ технология - интелигентен отговор на вашите потребности
Много опции за свръхбързо подгряване
Уведомява ви, когато храната е готова
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Спецификации

Много опции за свръхбързо подгряване

Идеално за всички видове храни
За мляко и бебешка храна от хладилника, фризера
или при стайна температура. Подходящ за всички
бутилки Avent, чаши VIA и бурканчета за бебешка
храна. **
IQ - интелигентен отговор на вашите потребности

Нагрява безопасно и равномерно

Какво включва
Weaning spoon: 1 pcs
Свръхмек биберон с бавен поток: 1 pcs
Какво включва
Бутилка за хранене Airflex (260 мл / 9 унции): 1 pcs

Просто избирате от няколко опции и технологията
iQ изчислява времето за подгряване за лекото и
равномерно затопляне на храната на вашето бебе.
Уведомява ви, когато храната е готова
Лесният за употреба цифров дисплей ви информира
своевременно.

Страна на произход
Англия
Етап: 0 – 6 месеца, 6 –12 месеца
Voltage: 220 – 240 V

Какво включва
Нагревател за бутилка и бебешка храна: 1 pcs

Иновативните продукти Avent iQ на Philips са
интелигентен отговор на вашите потребности –
проектирани да улеснят храненето и грижата за
вашето бебе.

Съвместимост
Съвместими с:: Всички бутилки Philips Avent, чашки
Magic и бурканчета за бебешка храна. Изключение:
не се препоръчва за използване с полипропиленовата
полупрозрачна бутилка Philips Avent от 11 унции/330
мл.

Храните се затоплят равномерно без горещи точки.
Автоматичното изключване означава, че няма риск от
прегряване.
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* * Изключение: не се препоръчва използване с полипропиленовата
полупрозрачна бутилка Philips Avent от 11 унции/330 мл.

