
 

Ātrs pudelīšu
sildītājs

Premium

 
Silda bez karst. punktiem

Ātrās uzsildīšanas un
atkausēšanas režīms

Piemērots pienam un zīdaiņu
pārtikai

 

SCF358/00

Vieda un vienkārša uzsildīšana
Pārtikas sagatavošana bez minējumiem

Sagatavojiet uzsildītu pārtiku dažu minūšu laikā, izmantojot pudelīšu sildītāju, kas

patstāvīgi pārvalda temperatūru. Viedais temperatūras vadības sensors

automātiski pielāgo sildīšanas modeli, lai uzsildītu pārtiku ātri un vienmērīgi.

Vienkārša tīrīšana
Vienkārša tīrīšana

Automātiski uzsilda līdz ideālai temperatūrai
Uztur pienu siltu līdz pat 60 min un automātiski izslēdzas

Atkausē pienu un bērnu pārtiku trauciņos
Uzsilda gan bērnu pārtiku trauciņos, gan pienu

Paredzēts Philips Avent un citu vadošo zīmolu pudelītēm
Saderīgs ar vairumu vadošo zīmolu pudelīšu un bērnu pārtikas burciņu

Uzsilda pienu jau 3 minūšu laikā*
Atkausēšanas funkcija sasaldētam pienam un bērnu pārtikai trauciņos

Viedā temperatūras vadība izvēlas ideālo sildīšanas režīmu



Ātrs pudelīšu sildītājs SCF358/00

Izceltie produkti Specifikācijas
Kontrolē temperatūru jūsu vietā

Norādiet piena daudzumu, nospiediet start

pogu un ļaujiet viedajam temperatūras

kontrolētājam parūpēties par pārējo. Tas

nosaka piena sākotnējo temperatūru un to ātri

uzsilda līdz ideālai temperatūrai, ko saglabā

līdz pat 60 minūtēm.

Viegli atkausē sasaldētu pārtiku

Vai jums patīk daļu pārtikas uzglabāt saldētavā

vēlākam laikam? Pudelīšu sildītājs ātri atkausē

gan pienu, gan bērnu pārtiku trauciņos.

Palīdz pāriet uz cieto pārtiku

Kad mazulis būs gatavs pamazām pāriet uz

cieto pārtiku, pudelīšu sildītājs atkausēs un

uzsildīs arī bērnu pārtiku trauciņos.

Mazāk virtuvē pavadīta laika

Tam ir tikai viena detaļa, tāpēc tīrīšana ir

vienkārša un jūs varat vairāk laika veltīt savam

mazulim.

Gatavs jums piemērotā laikā

Mūsu piena sildītājs uztur pienu siltu līdz pat

60 minūtēm gadījumā, ja jums ir

nepieciešams lielāks elastīgums maltītes laika

izvēlei. Pēc tam tas automātiski izslēdzas, lai

jūsu sirds būtu mierīga.

Der jūs mazuļa iecienītajiem traukiem

Veidots tā, lai derētu jūsu mazuļa iecienītajām

Philips Avent pudelītēm un vairumam vadošo

zīmolu bērnu pudelīšu un bērnu pārtikas

burciņu.

Svars un izmēri
Izstrādājuma izmēri (PxAxG): 160,4 x 139,9 x

148,55 mm

Iepakojuma izmēri (PxAxDz): 175 x 185 x

160 mm

Attīstības posmi
Posms: Visi

Izcelsmes valsts
Izstrādāts: Eiropa

Ražots: Ķīna

Produkta materiāls
ABS

PP

Tehniskā specifikācija
Enerģijas patēriņš: 400 W

Drošības klase: 1. klase

Kas ir iekļauts
Pudelīšu sildītājs: 1 pcs

Tehniskā specifikācija
Spriegums: 220-240 V, 50/60 Hz

 

* Paredzēts 150 ml/5 oz piena 22 °C/72 °F temperatūrā

260 ml/9 oz pudelē Philips Natural Bottle
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