
 

Нагревател за бутилки,
запазващ веществата

 
Безопасно затопляне без
прегряване

Авт. поддърж. на топлината и
изключване

Внимателно размразяване

Затопля и бебешка храна

 

SCF356/00

Помагат за запазване на хран. качества и витамините
на млякото ви
Безопасно и щадящо затопляне без прегряване
Този нагревател за бебешки бутилки Philips Avent помага за запазването на полезните
вещества и витамините в кърмата ви, като използва щадяща технология за затопляне.
Вграденият сензор следи и контролира температурата на млякото, като предотвратява
прегряването и образуването на горещи точки.

Лесна употреба
Автоматични функции за поддържане на топлината и изключване

Щадящо затопляне, 100% безопасна температура на млякото
Щадяща технология за затопляне
Сензор следи да няма прегряване и горещи точки

Удобен и съвместим
Съвместим с бутилки и съдове Philips Avent
Настройка за щадящо размразяване на бебешки бутилки
Използвайте и за затопляне на бебешка храна

Няколко настройки за нагряване
Затопля млякото до предпочитаната от бебето ви температура



Нагревател за бутилки, запазващ веществата SCF356/00

Акценти Спецификации
Щадяща технология за затопляне
Този нагревател за бутилки използва щадяща
технология за затопляне. Тя кара млякото да
циркулира, като го подгрява внимателно и
равномерно, предотвратявайки образуването на
горещи точки, благодарение на което можете да сте
сигурни, че бебето ви се наслаждава на идеално
затоплено мляко, безопасно.

Без прегряване и горещи точки
Вграденият сензор следи и контролира
температурата на млякото, за да осигури безопасно
затопляне по всяко време без горещи точки и
прегряване

Авт. поддърж. на топлината и изключване
Нагревателят за бебешки бутилки разполага с
функции за автоматично поддържане на топлината и
изключване, за да поддържа млякото при точната
температура за 20 минути, преди да се изключи
самостоятелно.

Настройка за щадящо размразяване

Нагревателят за бутилки разполага с удобна
настройка за размразяване. По-безопасен от
размразяване в микровълнова фурна и по-удобен от
използване на вода, просто избери настройката, за да
размразявате мляко или бебешка храна до течност.

Затопля и бебешка храна
Както за бебешки бутилки, може да използвате
нагревателя за щадящо и равномерно затопляне на
бебешка храна.

Напълно съвместими
Нагревателят за бутилки е напълно съвместим с
бутилки и съдове Philips Avent*. Използвайте го за
удобно затопляне на бутилки и съдове за бебешка
храна.

Няколко настройки за нагряване
Налични са няколко настройки за затопляне на
млякото до различна крайна температура според
предпочитанията на бебето ви.

Стадии на развитие
Етап: Всички
Размери на продукта (ШxВxД): 160,4 x 139,9 x
148,55 mm
Размери на опаковката (ШxВxД): 175 x 185 x
160 mm

Държава на произход
Проектиран във: Европа
Произведен във: Китай

Материал на продукта
ABS
PP

Какво включва
Нагревател за бутилки: 1 pcs

 

* Торбичките за кърма Philips Avent и бутилките от 2 унции/ 60 ml
не могат да се използват в този подгревател за бебешка бутилка.
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