
Digital flaskevarmer

 

220-240 V

 
SCF260/37

Hurtig, intelligent opvarmning
Flere ultrahurtige opvarmningsmuligheder

Den digitale flaske-/babymadvarmer gør det nemt at opvarme babymad hurtigt og sikkert. Den avancerede

teknologi udregner automatisk opvarmningstiden. Du vælger blot nogle få muligheder, og herefter gør

flaskevarmeren arbejdet.

Holder dig informeret

Brugervenligt digitalt display

Hurtig opvarmning

Den kontrollerede dampmængde varmer hurtigt og jævnt

Skånsom og ensartet opvarmning

Beregner automatisk opvarmningstiden

Ideel til alle typer mad

Kan varme mælk og babymad fra mange forskellige starttemperaturer



Digital flaskevarmer SCF260/37

Vigtigste nyheder Specifikationer

Automatisk opvarmning

Philips Avent digital flaskevarmer beregner

automatisk den nødvendige opvarmningstid

afhængigt af typen og mængden af mad og af

dens starttemperatur. Maden opvarmes

ensartet, så der bliver en jævn varmefordeling.

Automatisk slukning sikrer, at maden ikke bliver

for varm.

Kontrolleret dampmængde

Med Philips Avent digital flaskevarmer kan du

varme babymad hurtigt og jævnt. Den

opvarmer 125 ml mælk fra stuetemperatur på

mindre end 2 minutter.

Brugervenligt display

Det digitale display på Philips Avent digital

flaskevarmer er meget nemt at bruge. Det

holder dig ajour med processen under

opvarmningscyklussen og fortæller dig, når

maden er klar.

Kan varme mælk og babymad

Philips Avent digital flaskevarmer kan

anvendes til mælk og babymad, der har

stuetemperatur, lige er taget ud af køleskabet

eller endda fra fryseren. Den kan bruges med

Philips Avent-flasker, Magic-bægre og glas

med babymad.

Oprindelsesland

England

Udviklingsfaser

Fase: 0-6 måneder, 6-12 måneder

Strøm

Voltage: 220 - 240 V

Hvad følger med

Flaske-/babymadvarmer: 1 pcs

Kompatibilitet

Kompatibel med:: Alle Philips Avent-flasker,

Magic-kopper og bægre med babymad.

Undtagelse: bør ikke anvendes sammen med

den halvgennemsigtige Philips Avent-flaske

(330 ml PP).

 

* Flaske følger ikke med dette produkt

* * Undtagelse: bør ikke anvendes sammen med den

halvgennemsigtige Philips Avent-flaske (330 ml PP).
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