
 

Tuttipullon lämmitin –
säilytä tärkeät ravintoaineet

 
Turvallinen lämmitys, ei
ylikuumene

Autom. virrankatkaisu ja
lämpimänäpito

Hellävarainen sulatustoiminto

Lämmittää myös vauvanruoan

 

SCF356/00

Säilyttää maidon ravinteet ja vitamiinit
Turvallinen ja hellävarainen lämmitys – ei ylikuumenemista

Philips Avent -tuttipullonlämmitin säilyttää rintamaidon arvokkaat ravintoaineet ja

vitamiinit, sillä se lämmittää maidon hellävaraisesti. Sisäänrakennettu anturi seuraa

ja ohjaa maidon lämpötilaa estäen näin maidon ylikuumenemisen sekä kuumien

kohtien muodostumisen.

Helppokäyttöinen
Automaattinen virrankatkaisu- ja lämpimänäpitotoiminto

Älykäs edistymisen osoitin

Hellävarainen lämmitys, täysin turvallinen maidon lämpötila
Hellävarainen lämmitystekniikka

Tunnistin seuraa, ettei maito ylikuumene eikä siihen muodostu kuumia kohtia

Kätevä ja yhteensopiva
Yhteensopiva Philips Avent -tuttipullojen ja -säilytysastioiden kanssa

Hellävarainen sulatusasetus tuttipulloille

Lämmitä myös vauvanruokaa

Useita lämmitysasetuksia
Lämmittää maidon juuri oikeaan lämpötilaan



Tuttipullon lämmitin – säilytä tärkeät ravintoaineet SCF356/00

Kohokohdat Tekniset tiedot
Hellävarainen lämmitystekniikka
Tuttipullonlämmitin hyödyntää hellävaraista

lämmitystekniikkaa, joka lämmittää maidon

tasaisesti, eikä kuumia kohtia synny. Voit olla

rauhallisin mielin, sillä maidon lämpötila on

juuri sopiva ja turvallinen.

Ei ylikuumenemista eikä kuumia kohtia
Sisäänrakennettu tunnistin seuraa ja valvoo

maidon lämpötilaa, jotta maito lämpenee aina

turvallisesti ilman ylikuumenemista tai kuumia

kohtia

Älykäs edistymisen osoitin
Pullonlämmittimessä on älykäs edistymisen

merkkivalo, joka ilmoittaa, kun maito on

valmis.

Automaattinen virrankatkaisu ja
lämpimänäpitotila
Pullonlämmittimessä on automaattinen

virrankatkaisu- ja lämpimänäpitotoiminto.

Toiminnot pitävät maidon juuri oikeassa

lämpötilassa 20 minuutin ajan, ennen kuin

laite katkaisee virran automaattisesti.

Hellävarainen sulatusasetus

Pullonlämmittimessä on kätevä sulatusasetus,

jonka avulla voit sulattaa pakastetun maidon

tai vauvanruoan vesihaudetta kätevämmin ja

turvallisesti ilman mikroaaltouunia.

Lämmittää myös vauvanruoan
Tuttipullojen lisäksi pullonlämmittimellä voi

lämmittää myös vauvanruokaa. Ruoka

lämpenee lämmittimessä hellävaraisesti ja

tasaisesti.

Täysin yhteensopiva
Tämä tuttipullonlämmitin on täysin

yhteensopiva Philips Avent -tuttipullojen ja -

säilytysastioiden kanssa*. Sen avulla voit

lämmittää tuttipullot ja vauvanruoan kätevästi.

Useita lämmitysasetuksia
Useilla eri lämmitysasetuksilla voit lämmittää

maidon eri lämpötiloihin, jolloin saat aina juuri

sopivan lämpöistä maitoa vauvallesi.

 

Kehitysvaiheet
Vaihe: Kaikki

Paino ja mitat
Tuotteen mitat (LxKxS): 160,4 x 139,9 x

148,55 mm

Pakkauksen mitat (L x K x S): 175 x 185 x

160 mm

Alkuperämaa
Suunnittelu:: Eurooppa

Valmistusmaa:: Kiina

Tuotemateriaali
ABS

PP

Sisältö
Pullonlämmitin: 1 pcs

 

* Tässä pullonlämmittimessä ei voi käyttää Philips Avent

-rintamaitopusseja eikä 60 ml:n tuttipulloja.
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