Philips Avent
Penghangat botol cepat

Rata menghangatkan, panas tak
terpusat
Menghangatkan dengan cepat
Menghilangkan beku secara
perlahan

Penghangat botol elektrik tercepat dari kami
Menghangatkan susu dengan cepat dan merata
Untuk hari-hari sibuk Anda, penghangat botol bayi Philips Avent ini akan menghangatkan susu
dengan cepat dan merata hanya dalam 3 menit. Mudah digunakan dan dilengkapi pengaturan
penghilang beku yang berguna. Dapat pula digunakan untuk menghangatkan makanan bayi.
Mudah digunakan
• Mudah dioperasikan dan dilengkapi panduan penghangatan yang bermanfaat
• Menjaga susu tetap hangat
Praktis dan kompatibel
• Kompatibel dengan botol dan wadah Philips Avent
Menghangatkan dengan merata
• Menghangatkan dengan cepat dan merata

SCF355/00

Menghangatkan dengan cepat
• Menghangatkan botol susu dalam 3 menit

SCF355/00

Penghangat botol cepat

Rata menghangatkan, panas tak terpusat Menghangatkan dengan cepat, Menghilangkan beku secara perlahan

Kelebihan Utama
Menghangatkan dalam 3 menit

Spesifikasi
untuk menghangatkan botol dan wadah makanan bayi
dengan praktis.

Mudah dioperasikan

Berat dan dimensi

• Dimensi produk (LxTxP): 160,4 x 139,9 x
148,55 milimeter
• Dimensi kemasan ritel (PxTxL): 175 x 185 x
160 milimeter

Tahap perkembangan
• Tahap: Semua

Item yang disertakan
• Penghangat botol: 1 pcs

Negara asal

• Didesain di: Eropa
• Diproduksi di: Cina
Penghangat botol ini menghangatkan 150ml/5oz susu
hanya dalam 3 menit*.

Menghangatkan dengan cepat dan
merata

Cukup putar kenop untuk menyalakan penghangat
botol susu dan pilih setelan yang diinginkan.
Penghangat botol ini dilengkapi tabel referensi
penghangatan sehingga Anda dengan mudah dapat
mengatur waktu yang diperlukan untuk
menghangatkan.

Menjaga susu tetap hangat

Bahan Produk
• ABS
• PP

Spesifikasi teknis

• Voltase: 220-240 V, 50/60 Hz
• Konsumsi daya: 300 W
• Klasifikasi Keamanan: Kelas 1
•

Penghangat botol ini menghangatkan dengan cepat
dan merata. Mencegah pemusatan panas dengan
terus memutar susu saat dihangatkan.

Sepenuhnya kompatibel

Penghangat botol ini sepenuhnya kompatibel dengan
semua botol dan wadah Philips Avent*. Gunakan

Susu atau makanan bayi dipanaskan secara perlahan,
dan dijaga agar tetap hangat pada suhu yang tepat dan
akan siap ketika Anda membutuhkannya.
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* Untuk =&lt; 150 ml/5 oz susu dengan suhu 20 °C/70 °F dalam botol
Philips AVENT Classic/Natural 260 ml/9 oz.
* Kantung ASI dan botol 2 oz/60 ml Philips Avent tidak dapat
digunakan dalam penghangat botol ini.

