
Aparat de gătit cu

abur şi blender 4 în 1

Premium

 
Preparare sănătoasă la abur

Găteşti la abur şi mixezi la un loc

Dezgheaţă şi reîncălzeşte uşor

Sfaturi şi reţete pentru

diversificare

 
SCF885/01

Găteşti la abur, amesteci şi dezgheţi
Crează mai multe mese hrănitoare pentru bebeluş

Înţelegem faptul că mâncarea nutritivă este esenţială pentru dezvoltarea sănătoasă a copilului tău. Aparatul de

preparat mâncare sănătoasă pentru bebeluşi Philips Avent te ajută să prepari uşor mâncăruri delicioase de casă,

personalizate la procesul de înţărcare bebeluşului tău.

Ora mesei este de acum mai uşoară

Notificare prin avertizare sonoră

Vas şi lamă lavabile în maşina de spălat vase şi rezervor de apă uşor de accesat

Găteşte până la 4 mese odată, utilizând vasul de 1000 ml

De la preparare la abur la amestecare, totul într-un singur vas uşor de utilizat

Prepară la abur, amestecă, dezgheaţă şi reîncălzeşte mâncărurile de casă preparate de tine

Preparare sănătoasă la abur

O modalitate unică de preparare la abur, pentru a păstra substanţele nutritive

Prepară hrana bebeluşilor pentru fiecare etapă de înţărcare

De la piureuri la mâncăruri solide, pentru fiecare etapă de înţărcare

Găseşte inspiraţie cu aplicaţia sau cartea de reţete online

Descoperă reţete hrănitoare, clipuri video amuzante şi sugestii şi recomandări
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Repere

Tehnologie unică de preparare la abur

Prepararea la abur este un mod de a găti

sănătos. Tehnologia noastră unică permite

aburului să circule de jos în sus, pentru ca

toate ingredientele să poată fi gătite uniform,

fără fierbere. Gustul bun, textura şi lichidele de

preparare se păstrează pentru combinare.

Prepară la abur, răstoarnă şi amestecă

Vei găsi tot ceea ce-ţi trebuie pentru a pregăti

mâncăruri nutritive pentru bebeluş într-un

singur vas. După ce ingredientele sunt

preparate la abur, nu mai trebuie decât să ridici

vasul, să-l răstorni şi să-l blochezi pe poziţie,

pentru a putea amesteca până obţii

consistenţa dorită.

Mâncare pentru fiecare etapă de înţărcare

De la fructe şi legume foarte fin pasate la

combinarea de ingrediente precum carne,

peşte şi legume şi la oferirea, în final, a unor

consistenţe mai solide. Aparatul nostru 4-in-1

pentru prepararea mâncării bebeluşilor te ajută

în fiecare etapă de înţărcare.

Design unic 4-în-1

Aparatul 4-in-1 pentru prepararea mâncării

bebeluşilor îţi permite să prepari mâncăruri de

casă nutritive, utilizând un singur vas. Poţi servi

mâncarea imediat sau o poţi depozita în

containerul inclus, reîncălzind-o mai târziu cu

ajutorul funcţiilor de reîncălzire sau de

decongelare uşor de utilizat.

Descarcă şi descoperă mai mult

Descarcă aplicaţia pentru sfaturi despre

înţărcarea bebeluşului. Descoperă reţete

nutritive şi uşor de preparat, care ţin pasul cu

etapele de dezvoltare ale copilului. Citeşte

ghiduri de gătit pas cu pas, vizionează clipuri

video amuzante şi instructive şi află numeroase

sugestii şi recomandări utile, care te vor ajuta

să faci înţărcarea cât mai uşoară posibil.

Mai multe mese preparate odată

Aparatul 4-in-1 pentru prepararea mâncării

bebeluşilor îţi permite să economiseşti timp

preţios şi totodată să planifici din timp. Vasul

are o capacitate de 1000 ml, astfel încât poţi

găti până la patru mese odată. Serveşte o

masă şi depozitează trei în frigider sau în

congelator, pentru mai târziu.

Uşor de curăţat

Chiar şi după ce ai terminat de gătit mâncarea,

aparatul 4-in-1 pentru prepararea mâncării

bebeluşilor este în continuare foarte practic.

Vasul şi lama sunt lavabile în maşina de spălat

vase, iar rezervorul de apă, datorită designului

deschis, este uşor de curăţat şi de reumplut şi

îţi permite să găteşti de fiecare dată cu abur

curat.

Semnalizează sonor când este gata

Nu este nevoie să aştepţi sau să supraveghezi.

Un semnal sonor distinct te anunţă când

mâncarea este gătită perfect. Nu mai trebuie

decât să răstorni vasul, să amesteci şi să

serveşti mâncarea sau să o depozitezi pentru a

o utiliza mai târziu.
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Specificaţii

Specificaţii tehnice

Capacitate: 1 l pentru preparare la abur, hrană

solidă, 720 ml pentru amestecare, lichide

Lungime cablu: 70 m

Consum de energie: 400 W

Tensiune: 220-240 V, 50-60 Hz

Clasificare siguranţă: Clasa 1

Ţara de origine

China

Accesorii incluse

Spatulă

Carte de reţete

Vas de păstrare (240 ml)

Etape de dezvoltare

Fază: peste 1 an, 6 - 12 luni, Peste 6 luni
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