
 

 

Philips
încălzitor pentru biberon

SCF215/86
Pentru utilizare în casă şi în maşină

Adaptor auto special inclus
Temperatura corectă pentru laptele şi mâncarea copilului dumneavoastră este foarte 
importantă pentru sănătatea şi bunăstarea acestuia.

Pentru utilizare acasă și în deplasări
• Adaptor auto

Pregătire rapidă și facilă a alimentelor
• Setarea temperaturii
• Dispozitiv de ridicare a biberonului și a recipientului
• Compatibil cu toate tipurile de biberoane și borcane

Masa copilului dvs. nu este fierbinte niciodată
• Mâncarea copilului nu este niciodată fierbinte
• Sistem de control al temperaturii
• Perete atermic sigur, datorită izolării duble
• Control al temperaturii gradual



 Adaptor auto
Un dispozitiv destinat încălzirii biberonului, cu 
adaptor pentru alimentare în autoturism. Menţineţi 
în acest mod ritmul regulat al alimentării copilului, 
chiar și în timp ce călătoriţi.

Sistem de control al temperaturii
Acest sistem de încălzire de ultimă generaţie 
încorporează un termistor PTC și doi senzori pentru 
încălzirea rapidă și menţinerea hranei la temperatura 
optimă.

Protecţie la supraîncălzire
Circuitul cu decuplare automată împiedică 
supraîncălzirea mâncării, evitând opărirea copilului.

Elemente de încălzire PTC
Circuitul cu decuplare automată împiedică 
supraîncălzirea mâncării, evitând opărirea copilului.

Izolare dublă
Pentru siguranţa și confortul dvs., acest dispozitiv cu 
dublă izolaţie pentru încălzirea biberoanelor este 
conceput pentru a fi utilizat și la prize fără legare la 
pământ. Nu există părţi metalice expuse care ar 
putea prezenta un pericol.

Dispozitiv de ridicare a biberonului și a 
recipientului
Chiar și biberoanele și recipientele mici pot fi scoase 
cu ușurinţă din încălzitor cu ajutorul acestui 
dispozitiv.

Setarea temperaturii
Utilizaţi funcţia de setare a temperaturii pentru 
diversele mâncăruri și recipiente pe care doriţi să le 
încălziţi.

Compatibil cu toate tipurile de 
biberoane și borcane
Produsul este conceput pentru a corespunde 
recipientelor de toate dimensiunile și formele.
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Putere
• Sursă de alimentare reţea: Adaptor auto 220-240, 

12 V
• Consum de energie: 80/90 W

Confort
• Indicator alimentare

Accesorii
• Manual de utilizare

Specificaţii tehnice
• Timp de încălzire: 8-15 minute (casă-

mașină) minute
• Clasă de securitate: Clasa 2

Confort
• Oprire automată de siguranţă
• Pentru toate recipientele: Toate tipurile de 

biberoane și recipiente
• Indicator Ready
•

Specificaţii
încălzitor pentru biberon
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