
 

Бърз нагревател за
бутилки

 
Затопля равномерно, без горещи
точки

Затопля бързо

Размразява бързо

Затопля и бебешка храна

 

SCF358/00

Бързо и лесно затопляне
Готово само за 3 минути*
Приготвяйте перфектно затоплена храна за минути с нагревател за бебешка бутилка, който
регулира температурата вместо вас. Интелигентният температурен регулатор предпазва
млякото и бебешката храна от прегряване и регулира начина на загряване за бързо
затопляне.

Лесно почистване
Лесно почистване

Автоматично затопля до идеалната температура
Поддържа идеалната температура до 60 минути

Размразява съдове с мляко и бебешка храна
Загрява съдове с бебешка храна, както и с мляко

За бутилки Philips Avent и други водещи марки
Съвместим с повечето водещи марки за бутилки и буркани за бебешка храна

Затопля млякото само за 3 минути*
Функция за размразяване на съдове със замразено мляко и бебешка храна
Интелигентният температурен регулатор затопля до идеалната температура



Бърз нагревател за бутилки SCF358/00

Акценти Спецификации
Регулира температурата вместо вас

Настройте количеството мляко, натиснете старт и
оставете интелигентният температурен регулатор да
се погрижи за останалото вместо вас. Той разпознава
началната температура на млякото и бързо го
затопля до идеалната температура, като може да я
поддържа до 60 минути.

Лесно размразява замразена храна

Искате ли да се запасите с допълнително храна във
фризера? Нагревателят за бебешка бутилка бързо
размразява съдове с мляко, както и с бебешка храна.

Поддържа функция за преход към твърда храна

Когато вашето дете е готово да премине към твърда
храна, нагревателят за бебешка бутилка също може
да размразява и затопля съдове с бебешка храна.

По-малко време в кухнята

Дизайн от една част, така че почистването е лесно и
можете да се насладите на повече време с бебето
си.

Винаги в готовност според нуждите ви

Нашият подгревател за бебешка бутилка поддържа
перфектната температура до 60 минути, в случай че
имате нужда от по-голяма гъвкавост за времето на
хранене.

Отговаря на нуждите на вашето бебе

Проектиран да пасва на любимите на бебето ви
бутилки на Philips Avent и на най-водещите марки за
бебешки бутилки и буркани за бебешка храна.

Стадии на развитие
Етап: Всички
Размери на продукта (ШxВxД): 160,4 x 139,9 x
148,55 mm
Размери на опаковката (ШxВxД): 175 x 185 x
160 mm

Държава на произход
Проектиран във: Европа
Произведен във: Китай

Материал на продукта
ABS
PP

Технически спецификации
Power consumption: 400 W
Клас на безопасност: Клас 1

Какво включва
Нагревател за бутилки: 1 pcs

Технически данни
Напрежение: 220 – 240 V, 50/60 Hz

 

* Със 150 мл/5 унции мляко при температура от 20°C/70°F в
бутилка Philips Avent Natural от 260 мл/9 унции
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