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Advanced

 
Preparare sănătoasă la abur

Găteşti la abur şi mixezi la un loc

Uşor de utilizat şi curăţat

Sfaturi şi reţete pentru înţărcare
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Preparare sănătoasă la abur, amestecare uşoară
Aparat de preparat mâncare sănătoasă pentru bebeluşi, pentru mese nutritive

Cu aparatul de gătit la aburi şi blender Philips Avent 2 în 1 poţi pregăti uşor, în casă, mese hrănitoare pentru

bebeluşi. Prepară mai întâi în abur fructele, legumele, peştele sau carnea, apoi ridică şi răstoarnă vasul pentru a

amesteca, fără a fi nevoie să transferi alimentele!

Ora mesei este de acum mai uşoară

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

Notificare prin avertizare sonoră

Dimensiunile reduse ocupă un spaţiu minimal în bucătărie

Umplere uşoară cu apă, setări intuitive şi un număr redus de piese de curăţat

Preparare sănătoasă la abur

O modalitate unică de preparare la abur, pentru a găti sănătos

Prepară hrana bebeluşilor pentru fiecare etapă de înţărcare

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

Includes recipes & information on weaning

12 reţete adecvate vârstei în sprijinul înţărcatului

Descoperă reţete hrănitoare, clipuri video amuzante şi sugestii şi recomandări



Aparat de gătit cu abur şi blender 2 în 1 SCF870/22

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

ingrediente combinate de carne, peşte şi

leguminoase, oferind, în final, consistenţe mai

solide. Aparatul nostru 2 în 1 pentru prepararea

hranei sănătoase a bebeluşilor te ajută în

fiecare etapă de înţărcare.

Reţete gustoase şi nutritive

Descoperă cele 12 reţete adecvate vârstei şi

sfaturi de înţărcat pentru a-ţi permite să oferi

copilului un început sănătos în viaţă şi să-i

formezi obiceiuri de alimentaţie adecvate

pentru întreaga viaţă.

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.

Uşor de utilizat

Aparatul nostru 2-în-1 pentru prepararea

sănătoasă a hranei bebeluşilor este conceput

pentru uşurinţă şi simţ practic. Setările sunt

intuitive, este uşor de umplut cu apă şi este

format din numai câteva piese, ceea ce-l face

uşor de curăţat şi de depozitat.

Design compact

Acest aparat pentru prepararea hranei

bebeluşilor ocupă un spaţiu foarte limitat în

bucătărie, pe masă sau când este depozitat

într-un dulap.

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

Culoare/finisaj: Alb/verde

Tensiune: 220-240 V

Lungime cablu: 70 m

Alimentare: 400 W

Viteză: 1

Capacitate: 800 (solide) / 450 (lichide) ml

Frecvenţă: 50 - 60 Hz

Clasificare siguranţă: Clasa 1

Siguranţă: Sistem de blocare de siguranţă

pentru detectarea capacului şi a bolului

Volum rezervor de apă: 200 ml

Etape de dezvoltare

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

Ţara de origine

Turcia

Include

Pahar gradat: 1

Carte de reţete: 1

Spatulă: 1

Aparat de gătit cu aburi/blender: 1

Greutate şi dimensiuni

Greutate produs: 2 kg

Dimensiune cutie: 193 A x 243 l x 344 H mm

Dimensiuni produs: 16,50 (bază rotundă) 30,8

(înălţime) cm

Număr de cutii în bax: 2
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