Ohřívač lahví a
dětské stravy
Bezpečný ohřev, žádné
přehřívání
Automatické vypnutí a udržení
teploty
Jemné rozmrazování

Pomáhá zachovat živiny a vitamíny v mléce
Bezpečné a šetrné ohřívání na ideální teplotu
SCF356/00

Tento dětský ohřívač lahví Philips Avent pomáhá díky šetrné technologii ohřívání
zachovat vitamíny a další živiny ve vašem mateřském mléce. Zabudovaný snímač
sleduje a kontroluje teplotu mléka, zabraňuje přehřátí a vzniku horkých míst.
Snadné použití
Funkce automatického vypnutí a udržení teploty
Inteligentní indikátor průběhu
Šetrné ohřívání, 100% bezpečná teplota mléka
Technologie jemného ohřívání
Sledování senzorem zabraňuje přehřívání a vzniku horkých míst
Praktický a kompatibilní
Kompatibilní s lahvemi a nádobami Philips Avent
Možnost jemného rozmrazování dětských lahví
Můžete ho použít též pro ohřev dětských pokrmů
Více možností nastavení teploty
Ohřívá mléko přesně na teplotu, která vašemu dítěti vyhovuje
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Přednosti
Technologie jemného ohřívání

Inteligentní indikátor průběhu

Možnost jemného rozmrazování

Tento ohřívač lahví používá technologii
jemného ohřívání, která mléko míchá, jemně
a rovnoměrně ho ohřívá a zabraňuje tak vzniku
horkých míst. Díky ohřevu bez horkých míst si
můžete být vždy jisti, že dáváte vašemu dítěti
dokonale ohřáté, bezpečné mléko.

Ohřívač lahví je vybaven světelným
indikátorem průběhu, který ukazuje, kdy je
mléko připraveno.

Ohřívač lahví nabízí užitečnou možnost
rozmrazování. Tento způsob je bezpečnější než
rozmrazování v mikrovlnné troubě a praktičtější
než rozmrazování vodou. Jednoduše si zvolte
nastavení pro rozmrazování mléka nebo dětské
stravy na tekutinu.

Automatické vypnutí a udržení teploty

Žádné přehřívání, žádná horká místa

Zabudovaný senzor měří a kontroluje teplotu
mléka a zaručuje bezpečné ohřívání bez
horkých míst a přehřívání při každém ohřevu.

Ohřívá též dětské pokrmy
Ohřívač lahví můžete použít nejen pro ohřev
lahví, ale též pro ohřev dětských pokrmů.

Ohřívač lahví je vybaven funkcemi
automatického udržení teploty a vypnutí, které
udrží dokonalou teplotu mléka po dobu
20 minut a poté přístroj vypnou.

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.
Více možností nastavení teploty

Díky různým možnostem ohřevu můžete
přizpůsobit výslednou teplotu mléka
individuálním potřebám dítěte.
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Speciﬁkace
Stupně vývoje
Fáze: Vše

Co je součástí
Ohřívač lahví: 1 pcs

Hmotnost a rozměry
Rozměry výrobku (Š x V x H): 160,4 x 139,9 x
148,55 mm
Rozměry maloobchodního balení (Š x V x H):
175 x 185 x 160 mm

Země původu
Původ designu: Evropa
Vyrobeno v: Čína
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Materiál výrobku
ABS: Ano
PP: Ano

* V tomto ohřívači lahví nelze použít sáčky na mateřské
mléko Philips Avent a lahve o objemu 60 ml

