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Flaskevarmer på
farten

 
Opvarmer mælk på farten

Opvarmer hurtigt

Beskyttende låg til bæger

Opvarmer også babymad

 
SCF256

Opvarmning hvor som helst og når som helst

Denne flaskevarmer gør det muligt at opvarme din mælk når som helst og hvor som helst, du har brug for at

made din baby på farten. Kogt vand i en termoflaske holder sig varm i op til 6 timer, og flasker kan varmes op på

2,5 minutter.

Nem og sikker anvendelse
Låg med nem hældetud

Nem at anvende

Referenceanvisning til opvarmning

Kan opvarme flere portioner

Kompatibel med Philips Avent-flasker og -beholdere

Beskyttende låg til bæger

Klar på blot 2,5 minutter
Opvarm sutteflasker på blot 2,5 minutter

Opvarmer mælk på farten
Termisk flaskeopvarmning til varm mælk på farten



Flaskevarmer på farten SCF256/00

Vigtigste nyheder Specifikationer
Termisk flaskeopvarmning
Behøver ikke strøm. Dette er flaskevarmeren,

som du kan tage med overalt. Kogt vand i

termoflasken forbliver varm i op til 6 timer og

kan bruges til at opvarme flere flasker.

Opvarmer på blot 2,5 minutter
Flaskevarmeren kan opvarme 180 ml mælk på

blot 2,5 minutter*.

Låg med nem hældetud
Låget med nem hældetud er fremstillet til at

undgå spildte væsker på farten. Det har

tydelige indstillinger for åbning og lukning og

er nemme at rengøre.

Beskyttende låg til bæger
Det beskyttende låg på bægeret holder

sutteflasken sikkert på plads i bægeret for at

sikre hurtig, sikker opvarmning.

Nem at anvende
Du skal blot placere flasken i bægeret, tage

hældetuden af termoflasken, som er fyldt op

på forhånd, og hælde det varme vand i

bægeret. Skru låget på bægeret, så sutteflasken

opvarmes hurtigt, nemt og sikkert.

Referenceanvisning til opvarmning
Bægeret har en referenceanvisning til

opvarmning, som for alle Philips Avent-

flaskestørrelser angiver, hvor længe de skal

opvarmes, afhængigt af hvilken temperatur

mælken skal have.

Kan opvarme flere portioner
Varm flere flasker op med varmt vand fra én

fyldt, termisk flaske (500 ml).

Fuldt ud kompatibel
Flaskevarmeren er fuldt kompatibel med alle

Philips Avent-flasker og beholdere*. Brug den

til bekvemt at opvarme flasker og beholdere til

babymad.

 

Vægt og mål
Produktmål: 200 x ø104,36 mm

Mål for detailsalgspakning: 105*105*207 mm

Oprindelsesland
Fremstillet i: Kina

Hvad følger med
Flaskevarmer: 1 pcs

Produktmateriale
Produktmateriale: Rustfrit stål (flaske), PP

(bæger og beskyttende låg), PP/ABS) (låg

med hældetud)

 

* For en flaske på 180 ml med en temperatur på 20ºC

* Philips Avent-modermælksposer og 60 ml flasker kan

ikke bruges i denne flaskevarmer.
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