
Ohřívač lahví na

cesty
 

Ohřívá mléko na cestách

Ohřívá rychle

Ochranné víko nádobky

Ohřívá též dětské pokrmy

 
SCF256

Zahřeje kdekoli a kdykoli
Když potřebujete své dítě nakrmit na cestách, s tímto ohřívačem lahví můžete mléko ohřát kdykoli a kdekoli.

Převařená voda zůstane v termosce horká až 6 hodin a láhve mohou být během 2 a půl minuty znovu zahřáty.

Snadné a bezpečné používání

Víko pro snadné nalévání

Snadné použití

Referenční průvodce ohříváním

Ohřeje více porcí

Kompatibilní s lahvemi a nádobami Philips Avent

Ochranné víko nádobky

Připravené za pouhé 2 a půl minuty

Teplé dětské lahve za pouhé 2 a půl minuty

Ohřívá mléko na cestách

Ohřívání termolahví pro teplé mléko na cestách



Ohřívač lahví na cesty SCF256/00

Přednosti Specifikace

Ohřívání termolahví

Nepotřebuje napájení. Tento ohřívač lahví si

můžete vzít kamkoliv sebou. Převařená voda

zůstane v termosce horká až 6 hodin a může

být použita pro ohřev několika lahví.

Ohřívá za pouhé 2 a půl minuty

Ohřívač lahví zvládne ohřát 170 ml mléka za

pouhé 2 a půl minuty*.

Víko pro snadné nalévání

Víko pro snadné nalévání je navrženo tak, aby

na cestách nedošlo k žádnému rozlití. Je

vybaveno jasně rozlišenými otevřenými a

zavřenými pozicemi a je snadno omyvatelné.

Ochranné víko nádobky

Ochranné víko nádobky drží dětské láhve

bezpečně uvnitř a zajišťuje tak rychlé a

bezpečné ohřívání.

Snadné použití

Jednoduše vložte láhev do nádobky, otevřete

nalévací víko předem naplněné termosky a

nalijte horkou vodu do nádobky. Zašroubujte

víko nádobky pro rychlý, snadný a bezpečný

ohřev dětské láhve.

Referenční průvodce ohříváním

Na nádobce je referenční průvodce ohříváním,

který uvádí dobu ohřívání pro všechny velikosti

lahví Philips Avent, v závislosti na teplotě

mléka.

Ohřeje více porcí

Horkou vodou z jedné předem naplněné

termolahve (500 ml) lze ohřát několik lahví.

Plně kompatibilní

Ohřívač lahví je plně kompatibilní se všemi

lahvemi a nádobami Philips Avent*. Použijte ho

pro pohodlný ohřev lahví a nádob na dětské

pokrmy.

 

Materiál výrobku

Materiál výrobku: Nerezová ocel (láhev), PP

(nádobka a ochranné víko), PP/ABS (víko pro

nalévání)

Hmotnost a rozměry

Rozměry balení: 105 x 105 x 207 mm

Rozměry výrobku: 200 x ø104,36 mm

Země původu

Vyrobeno v: Číně

Co je součástí

Ohřívač lahví: 1 ks

 

* V případě 180ml láhve o teplotě 20 °C

* V tomto ohřívači lahví nelze použít sáčky na mateřské

mléko Philips Avent a lahve o objemu 60 ml
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