
 

Rask flaskevarmer

Premium

 
Varmer jevnt, ingen ujevn varme

Rask oppvarming og

opptiningsmodus

Egnet for melk og babymat

 

SCF358/00

Smart og enkel oppvarming
Få et bra resultat hver gang

Klargjør oppvarmede måltider på få minutter med en flaskevarmer som selv styrer

temperaturen. Den smarte sensoren for temperaturstyring justerer automatisk

oppvarmingsmønsteret, slik at oppvarmingen skjer raskt og jevnt.

Enkel å gjøre ren

Enkel å gjøre ren

Varmer opp til den ideelle temperaturen automatisk

Holder melken varm i opp til 60 minutter og slår seg automatisk av.

Tiner melk- og babymatbeholdere

Varmer opp babymatbeholdere og melk

For Philips Avent-flasker og andre ledende merker

Kompatibel med de fleste ledende flaske- og babymatmerker

Varmer opp melk på så lite som tre minutter*

Tinefunksjon for frosne melke- og babymatbeholdere

Smart temperaturkontroll velger den ideelle oppvarmingsmodusen



Rask flaskevarmer SCF358/00

Høydepunkter Spesifikasjoner

Styrer temperaturen for deg

Angi melkevolumet, trykk på start, og la den

smarte temperaturkontrollen ta seg av resten.

Den registrerer melkens opprinnelige

temperatur og varmer den opp til den ideelle

temperaturen raskt og opprettholder den i

opptil 60 minutter.

Tiner frossen babymat på en enkel måte

Liker du å oppbevare ekstra babymat i

fryseren? Flaskevarmeren tiner også melke- og

babymatbeholdere raskt.

Støtter overgangen til fast føde

Når babyen er klar til å innta fast føde, kan du

bruke flaskevarmeren til å tine og varme opp

babymatbeholdere.

Mindre tid på kjøkkenet

Utformet med bare ett stykke, slik at

rengjøringen er enkel, og du kan tilbringe mer

tid med babyen din.

Alltid klar

Flaskevarmeren holder melken varm i opp til

60 minutter, i tilfelle du trenger mer fleksibilitet

rundt måltider. Etter dette slår varmeren seg av

automatisk, slik at du ikke trenger å bekymre

deg om dette.

Passer til babyens favoritter

Utformet for å passe til babyens favorittflasker

fra Philips Avent og de fleste ledende flaske-

og babymatmerker.

Produktmateriale

ABS

PP

Tekniske spesifikasjoner

Effektforbruk: 400 W

Spenning: 220–240 V, 50/60 Hz

Sikkerhetsklassifisering: Klasse 1

Vekt og mål

Produktmål (B x H x D):

160,4 x 139,9 x 148,55 millimeter

Mål på esken (B x H x D):

175 x 185 x 160 millimeter

Opprinnelsesland

Formgitt i: Europa

Produsert i: Kina

Følgende er inkludert:

Flaskevarmer: 1 deler

Utviklingstrinn

Trinn: Alle

 

* For 150 ml melk ved en temperatur på 22 °C i en 260 ml

Philips Natural-flaske
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