
Elektrische
fles-/babyvoedingverwarmer

 

220 - 240 V

 
SCF255/56

Verwarmt snel en gelijkmatig
Snel en eenvoudig in gebruik

Met de Philips Avent elektrische fles- en babyvoedingverwarmer verwarm je snel en veilig afgekolfde melk en

babyvoeding. In ongeveer 4 minuten verwarm je 125 ml melk tot kamertemperatuur.

Snel en eenvoudig in gebruik

Voeg simpelweg water toe en selecteer een modus

Warmt een fles van 125ml op in 4 min!

Verwarmt geleidelijk en gelijkmatig

Geen ongelijkmatige verhitting, dus veilig voor je baby

Het voordeel van Philips Avent

Voor alle Avent-zuigflessen, Magic-drinkbekers en voedingspotjes



Elektrische fles-/babyvoedingverwarmer SCF255/56

Kenmerken Specificaties

Voor alle Avent-zuigflessen, Magic-

drinkbekers en voedingspotjes

Voor alle Avent-zuigflessen, Magic-drinkbekers

en voedingspotjes

Je hoeft alleen water toe te voegen

Met de Philips Avent elektrische fles- en

babyvoedingverwarmer bereid je snel en

probleemloos de voeding voor je baby. Je

hoeft het apparaat alleen maar met water te

vullen en de instelling te selecteren. In

ongeveer 4 minuten verwarm je 125 ml melk tot

kamertemperatuur

Geen ongelijkmatige verhitting

Met de Philips Avent elektrische fles- en

babyvoedingverwarmer verwarm je de voeding

voor je baby zonder risico's. De voeding wordt

gelijkmatig verwarmd, zodat je zeker weet dat

de hele inhoud dezelfde temperatuur heeft.

Snel melk en voedsel verwarmen

Warmt een fles van 125ml op in 4 min!

Vermogen

Voltage: 220 - 240 V

Land van herkomst

England

Ontwikkelingsfases

Stapje: 0 - 6 maanden, 6-12 maanden

Gewicht en afmetingen

Dimensions: 138 (h), 132 (b), 144 (l) mm

Weight: 570 g

Compatibiliteit

Combineerbaar met de Philips Avent-serie:

Alle flessen, Magic-drinkbekers en potjes

Inclusief

Fles- en babyvoedingverwarmer: 1 pcs

Design

Gebruiksvriendelijk: Modi gemakkelijk

instellen met draaiknop
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