2-i-1-mixer för
hälsosam barnmat
Hälsosam ångkokning
Ångkoka och mixa i en burk
Avvänjningsråd och recept
SCF870/20

Näringsrika måltider för barn på ett enkelt sätt
Förbered enkelt hälsosam, hemmagjord barnmat med 2-i-1-barnmatsmixern från Philips Avent: ångkoka först
frukt, grönsaker, ﬁsk eller kött och lyft och vänd sedan bara behållaren så att allt blandas. Du behöver inte ﬂytta
över någon mat!
Måltider på ett enkelt sätt
Den är liten och kompakt och tar minimalt med plats i köket
Enkel påfyllning av vatten, intuitiva inställningar och få delar att rengöra
Tillagar barnmåltider för varje avvänjningssteg
Från puré till fastare bitar, och alla steg där emellan
Professionell guidning och utvalda recept
12 recept för olika faser i avvänjningen

2-i-1-mixer för hälsosam barnmat

SCF870/20

Funktioner

Speciﬁkationer

Mat för alla olika avvänjningsstadier
Olika strukturer från mycket ﬁnt mixade
grönsaker och frukter till blandningar av kött,
ﬁsk och baljväxter och även mixer med lite
större bitar. Vår 2-I-1-mixer för hälsosam
barnmat hjälper dig bereda varierad mat för
varje fas av avvänjning och matning.

Lättanvänd
Vår 2-I-1-mixer för hälsosam barnmat är
utformad för att vara lättanvänd och praktisk.
Inställningarna är intuitiva, det är enkelt att
fylla på vatten och det ﬁnns bara några få
delar, vilket gör mixern lätt att rengöra och
förvara.

Goda och näringsrika recept
Tillsammans med en barnnutritionist och en
barnpsykolog har vi tagit fram 12 lämpliga
recept och avvänjningsråd för att hjälpa dig ge
ditt barn en hälsosam start och en bra
utgångspunkt för goda matvanor under hela
livet.

Kompakt design
Barnmatsmixern tar upp minimalt med
utrymme på arbetsbänken eller i skåpet.

Vikt och mått
Product weight: 2 kg
Product dimensions: 16,50 (rund basenhet),
30,8 (höjd) cm
Utvecklingsstadier
Stadie: 6 månader +, Över 1 år, 6 - 12
månader
Tekniska speciﬁkationer
Voltage: 220-240 V
Color/ﬁnishing: Vit/grön
Cord length: 70 m
Power: 400 W
Frequency: 50–60 Hz
Safety: Säkert låssystem för lock och skål
Vad medföljer?
Receptbok: 1
Tekniska speciﬁkationer
Speed: 1
Capacity: 800 (fast föda)/450 (vätska) ml
Watertank volume: 200 ml
Vikt och mått
F-box dimensions: 193 D x 243 B x 344 H mm
Number of F-boxes in A-box: 2
Ursprungsland
Turkiet
Vad medföljer?
Mätbägare: 1
Slickepott: 1
Ångkokare/mixer: 1
Tekniska speciﬁkationer
Safety Classiﬁcation: Klass 1
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