Snelle
ﬂessenwarmer
Verwarmt gelijkmatig, geen
hete plekken
Verwarmt snel
Geleidelijke ontdooiing
Verwarmt ook babyvoeding

Onze snelste elektrische ﬂessenwarmer
Verwarmt je melk snel en gelijkmatig
SCF355/00

Ook wanneer je haast hebt, warmt deze Philips Avent-ﬂessenwarmer je melk snel
en gelijkmatig op in slechts 3 minuten. Eenvoudig te bedienen en beschikt over
een handige ontdooistand. Kan ook worden gebruikt om babyvoeding te
verwarmen.
Gebruiksvriendelijk
Eenvoudig te bedienen met handige gids met verwarminstructies
Houd de melk warm
Handig en veelzijdig
Geschikt voor (bewaar)ﬂessen van Philips Avent*
Gelijkmatige verwarming
Verwarmt snel en gelijkmatig
Snelle verwarming
Verwarmt babyﬂessen in slechts 3 minuten

Snelle ﬂessenwarmer

SCF355/00

Kenmerken

Speciﬁcaties

Verwarmt in slechts 3 minuten

Eenvoudig te bedienen

Gewicht en afmetingen
Productafmetingen (B x H x D): 160,4 x 139,9
x 148,55 mm
Afmetingen detailhandelpakket (b x h x d):
175 x 185 x 160 mm
Ontwikkelingsfases
Stapje: Alles

De ﬂessenwarmer verwarmt 150 ml melk in
slechts 3 minuten*.
Verwarmt snel en gelijkmatig

Je hoeft alleen aan de knop te draaien om de
babyﬂessenwarmer in te schakelen en je
verwarminsteling te selecteren. De
ﬂessenwarmer wordt geleverd met een
handige tabel met verwarminstructies zodat je
eenvoudig kunt bepalen hoe lang het
verwarmen duurt.
Houd de melk warm

Productmateriaal
ABS
PP

Technische speciﬁcaties
Spanning: 220-240 V, 50/60 Hz

Melk of babyvoeding wordt langzaam
opgewarmd en vervolgens warm gehouden op
de juiste temperatuur. Zo is de melk altijd
gebruiksklaar wanneer je het nodig hebt.
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Inclusief
Flessenwarmer: 1 pcs

Technische speciﬁcaties
Energieverbruik: 300 W
Veiligheidsklasse: Klasse 1

De ﬂessenwarmer verwarmt snel en
gelijkmatig. Doordat de melk tijdens het
verwarmen voortdurend circuleert, ontstaan er
ook geen hete plekken.
Volledig compatibel
De ﬂessenwarmer is geschikt voor alle Philips
Avent-ﬂessen en bewaarﬂessen*. Je kunt de
ﬂessenwarmer gebruiken om (bewaar)ﬂessen
te verwarmen.

Land van herkomst
Ontworpen in: Europa
Geproduceerd in: China

* Bij =&lt; 150 ml melk bij een temperatuur van 20 °C in
een Philips Avent Classic/Natural-ﬂes van 260 ml.
* Philips Avent-moedermelkzakken en -ﬂessen van 60 ml
kunnen niet in deze ﬂessenwarmer worden gebruikt.

