
 

Máy hâm sữa và thức ăn
siêu tốc

Advanced

 
Hâm nóng đều, không có những điểm
nóng

Hâm nóng nhanh chóng

Rã đông nhẹ nhàng

Chức năng giữ ấm

 

SCF355/07

Hâm nóng nhanh và đều
Hâm nóng đều chỉ trong 3 phút
Vào những ngày bạn bận rộn nhất, hãy dùng máy hâm sữa Philips Avent giúp hâm sữa và thức ăn
nhanh và đều chỉ trong 3 phút. Dễ vận hành, máy có cài đặt rã đông thuận tiện để có thể sử dụng
hâm nóng thức ăn cho bé.

Dễ sử dụng
Thiết kế liền khối, dễ vệ sinh
Dễ sử dụng bằng các hướng dẫn hâm nóng hữu ích
Giữ ấm sữa

Thuận tiện và phù hợp
Cài đặt rã đông nhẹ nhàng cho bình sữa
Tương thích với các bình sữa Philips Avent và hầu hết các nhãn hiệu phổ biến
Thích hợp để hâm nóng sữa và thức ăn cho bé

Hâm nóng đều
Hâm nóng nhanh và đều

Quick warming
Hâm nóng bình sữa trong 3 phút
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Những nét chính
Hâm nóng sữa trong 3 phút

Máy hâm sữa sẽ hâm nóng 150ml/5oz sữa chỉ trong 3
phút*.

Hâm nóng nhanh và đều

Máy hâm sữa hâm nóng nhanh và đều. Bằng cách luân
chuyển dòng sữa liên tục khi máy hâm nóng, các điểm
nóng sẽ bị ngăn chặn.

Cài đặt rã đông nhẹ nhàng

Máy hâm sữa có một chế độ cài đặt rã đông tiện lợi. Bạn
chỉ cần chọn cài đặt để rã đông sữa hoặc thức ăn cho bé
đông lạnh thành chất lỏng, an toàn hơn hẳn so với việc
rã đông trong lò vi sóng và thuận tiện hơn so với việc
dùng nước.

Thích hợp để hâm nóng sữa hoặc thức ăn cho bé

Cũng như bình sữa, bạn cũng có thể dùng máy hâm sữa
để hâm nóng thức ăn cho bé đồng đều và nhẹ nhàng.

Tương thích với mọi sản phẩm

Bình giữ nhiệt hoàn toàn tương thích với tất cả các bình
sữa và bình chứa Philips Avent*. Dùng bình này để hâm
nóng bình sữa và bình chứa thức ăn cho bé thuận tiện.

Dễ sử dụng

Chỉ cần xoay núm để bật máy hâm sữa và chọn cài đặt
hâm nóng của bạn. Máy hâm sữa có đi kèm một bảng
tham khảo hâm nóng hữu ích để bạn có thể dễ dàng biết
được quá trình hâm nóng sẽ mất bao lâu.

Giữ ấm sữa

Sữa hay thức ăn cho bé được hâm nóng ở tốc độ chậm
và giữ ấm ở nhiệt độ vừa phải để luôn sẵn sàng mỗi khi
bạn cần.

Vệ sinh nhanh gọn

Máy hâm sữa được thiết kế liền khối, nhờ vậy bạn có thể
vệ sinh máy dễ dàng, nhanh gọn để có nhiều thời gian
chơi với con hơn.
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Các thông số
Chất liệu sản phẩm
Nhựa ABS
nhựa PP

Đặc điểm kỹ thuật
Mức tiêu thụ điện: 275 W
Điện áp: 220 V~, 50 Hz

Trọng lượng và kích thước
Kích thước sản phẩm (RxCxD): 160,4 x 139,9 x
148,55 mm
Kích thước hộp bán lẻ (RxCxD): 175 x 185 x 160 mm

Xuất xứ
Được thiết kế tại: Châu Âu
Được sản xuất tại: Trung Quốc

Dụng cụ đi kèm
Máy hâm sữa: 1 cái

Các giai đoạn phát triển
Giai đoạn: Tất cả

 

* Hâm nóng 150 ml / 5 oz sữa ở nhiệt độ 22°C / 72°F trong bình sữa
thiết kế tự nhiên Philips 260 ml / 9 oz

* Không thể dùng túi trữ sữa mẹ và bình sữa 2oz/60ml Philips Avent
trong bình giữ nhiệt này.
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