
Aquecedor eléct.
biberões e alimentos

 

220-240 V

 
SCF255/57

Aquece de forma rápida e uniforme
Aquecedor de biberões para utilização rápida e fácil

A forma rápida e segura de aquecer leite extraído e comida de bebé, o aquecedor eléctrico de biberões e

comida de bebé da Philips Avent aquece 125 ml de leite à temperatura ambiente em cerca de 4 minutos.

Rápido e de fácil utilização

Basta adicionar água e seleccionar o programa

Aquece um biberão de 125 ml em 4 minutos!

Aquece gradual e uniformemente

Não cria zonas sobreaquecidas e é seguro para o bebé.

A vantagem Philips Avent

Para biberões Avent, copos mágicos e boiões de comida



Aquecedor eléct. biberões e alimentos SCF255/57

Destaques Especificações

Para biberões Avent, copos mágicos e boiões

de comida

Para biberões Avent, copos mágicos e boiões

de comida

Basta adicionar água

Com o aquecedor eléctrico de biberões e

comida de bebé da Philips Avent, a

preparação das refeições é rápida e sem

confusões. Basta juntar água e seleccionar o

programa. O aquecedor de biberões aquece

125 ml de leite à temperatura ambiente em

aprox. 4 minutos

Sem zonas sobreaquecidas

O aquecedor eléctrico de biberões e comida de

bebé da Philips Avent proporciona-lhe uma

forma segura para preparar a comida do seu

bebé. Este aquece os alimentos suave e

uniformemente, garantindo que não existem

zonas sobreaquecidas.

Aquecimento rápido de leite e comida

Aquece um biberão de 125 ml em 4 minutos!

País de origem

England

Fases de desenvolvimento

Fase: 0 - 6 meses, 6 - 12 anos

Potência

Voltage: 220 - 240 V

Peso e dimensões

Dimensions: 138 (A), 132 (L), 144 (C) mm

Weight: 570 g

Compatibilidade

Compatível com a gama Philips Avent: Todos

os biberões, copos mágicos e boiões

O que está incluído

Aquecedor de biberões e alimentos: 1 pcs

Design

Fácil de utilizar: Modos fáceis de regular com

botão

 

* O biberão não está incluído neste produto
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