Digitālais pudeles
sildītājs
220–240 V
SCF260/22

Ātra, gudra sildīšana
Jaunais digitālais pudeļu un zīdaiņu pārtikas sildītājs padara uzsildīšanu vienkāršāku, lai ātri un droši uzsildītu
mazuļa pārtiku. Uzlabotā tehnoloģija automātiski aprēķina uzsildīšanas laiku. Jums tikai jāizvēlas dažas procesa
sākšanas opcijas, un pudeļu sildītājs paveiks pārējo darbu.
Ieguvumi un funkcijas:
Uzsilda droši un vienmērīgi
Lieliski piemērots visa veida pārtikai
iQ tehnoloģija – apmierina jūsu vajadzības
Īpaši ātrs, vairākas sildīšanas opcijas
Dara zināmu, kad pārtika ir uzsilusi

Digitālais pudeles sildītājs

SCF260/22

Izceltie produkti

Speciﬁkācijas

Īpaši ātrs, vairākas sildīšanas opcijas

Lieliski piemērots visa veida pārtikai
Paredzēts tikko no ledusskapja vai saldētavas
izņemtam vai līdz istabas temperatūrai
uzsilušam pienam vai zīdaiņu pārtikai.
Piemērots visām Avent pudelītēm, VIA tasītēm
un zīdaiņu pārtikas trauciņiem.**
IQ – apmierina jūsu vajadzības

Uzsilda droši un vienmērīgi

Izcelsmes valsts
England
Attīstības posmi
Posms: 0-6 mēneši, 6-12 mēneši
Kas ir iekļauts
Barošanas karote: 1 pcs
Īpaši mīksts lēnas plūsmas knupītis: 1 pcs

Vienkārši izvēlieties kādu no opcijām, un
uzlabotā iQ tehnoloģija aprēķinās laiku, kas
nepieciešams, lai pakāpeniski un vienmērīgi
uzsildītu mazuļa pārtiku.
Dara zināmu, kad pārtika ir uzsilusi
Ierīce ir ērti lietojama. Digitālajā displejā
sniegta visa nepieciešamā informācija.

Strāvas padeve
Voltage: 220-240 V

Kas ir iekļauts
Airﬂex barošanas pudelīte (260 ml /
9 unces): 1 pcs
Philips Avent iQ produkti ar uzlabotajām
tehnoloģijām ir ērti un droši – radīti, lai
atvieglotu mazuļa barošanu un rūpes par viņu.

Kas ir iekļauts
Pudeles un zīdaiņu pārtikas sildītājs: 1 pcs
Saderība
Saderība ar:: visām Avent pudelītēm, VIA
tasītēm un zīdaiņu pārtikas trauciņiem.
Izņēmums: nav ieteicams lietot ar 11 unču /
330 ml PP daļēji caurspīdīgajām Philips
Avent pudelītēm.

Pārtika tiek uzsildīta vienmērīgi. Automātiskā
izslēgšanās funkcija novērš pārkaršanas risku.
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* * Izņēmums: nav ieteicams lietot ar 11 unču / 330 ml PP
daļēji caurspīdīgajām Philips Avent pudelītēm.

