
 

Rýchly ohrievač fliaš

Premium

 
Zohrieva rovnomerne, bez
horúcich miest

Režim rýchleho zohriatia a
rozmrazovania

Vhodné na mlieko a detskú
stravu

 

SCF358/00

Inteligentné a jednoduché ohrievanie
Uľahčite si prípravu detskej stravy

Pripravte teplú stravu za okamih pomocou ohrievača fliaš, ktorý spravuje teplotu

za vás. Inteligentné ovládanie teploty prispôsobuje schému ohrevu, takže ohrievač

zohrieva rýchlo a rovnomerne.

Jednoduché čistenie
Jednoduché čistenie

Automaticky zohrieva na ideálnu teplotu
Udrží mlieko teplé až 60 minút a potom sa automaticky vypne

Rozmrazí nádoby na mlieko a detskú výživu
Zahrieva nádoby na detskú výživu aj na mlieko

Na fľaše Philips Avent a ďalšie špičkové značky
Kompatibilný s väčšinou popredných značiek fliaš a detských nápojov

Zohreje mlieko už do 3 minút*
Funkcia rozmrazovania mrazených nádob na mlieko a detskú výživu

Inteligentná regulácia teploty vyberie ideálny režim ohrevu



Rýchly ohrievač fliaš SCF358/00

Hlavné prvky Technické údaje

Spravuje za vás teplotu

Nastavte objem mlieka, stlačte tlačidlo Štart a

nechajte inteligentnú reguláciu teploty postarať

sa o zvyšok. Zisťuje počiatočnú teplotu mlieka,

rýchlo ju zohreje na ideálnu teplotu a udržiava

ju až 60 minút.

Poľahky rozmrazí zmrazené potraviny

Chcete mať v mrazničke dostatok stravy?

Ohrievač fliaš rýchlo rozmrazuje nádoby na

mlieko aj detskú výživu.

Podporuje prechod na pevnú stravu

Keď je váš drobec pripravený na prechod na

pevnú stravu, ohrievač fliaš tiež rozmrazuje a

ohrieva nádoby na detskú výživu.

Menej času stráveného v kuchyni

Navrhnuté iba z jedného komponentu, takže

čistenie je jednoduché a so svojím dieťaťom si

môžete užiť viac času.

Pripravený kedykoľvek to potrebujete

Náš ohrievač fliaš udrží mlieko teplé až

60 minút, ak by ste potrebovali viac flexibility

v čase kŕmenia. Potom sa automaticky vypne,

aby ste na to nemuseli myslieť vy.

Prispôsobí sa obľúbenej strave vášho dieťaťa

Navrhnutý tak, aby vyhovoval vašim

obľúbeným fľašiam Philips Avent a popredným

značkám detských fliaš a detských nápojov.

 

Hmotnosť a rozmery
Rozmery výrobku (Š x V x H): 160,4 x 139,9 x

148,55 mm

Rozmery maloobchodného balenia

(Š x V x H): 175 x 185 x 160 mm

Vývojové stupne
Fáza: Všetky

Krajina pôvodu
Navrhnuté v: Európa

Vyrobené v: Čína

Materiál produktu
ABS

PP

Technické údaje
Spotreba energie: 400 W

Klasifikácia bezpečnosti: Trieda 1

Čo je súčasťou balenia
Ohrievač fliaš: 1 pcs

Technické údaje
Napätie: 220 – 240 V, 50/60 Hz

 

* Na 150 ml mlieka pri teplote 22 °C/72 °F vo fľaši Philips

Natural s objemom 260 ml
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