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Värmer var som helst, när som helst

När ni är på väg någonstans och du behöver mata ditt barn, då kan den här flaskvärmaren värma mjölken var

som helst, när som helst. Kokat vatten i termosflaskan hålls varmt i upp till 6 timmar och flaskor kan värmas på

2,5 minuter.

Enkel och säker användning

Enkelt att hälla ur lock

Lättanvänd

Värmningsguide

Värmer flera portioner

Kompatibel med Philips Avent-flaskor och behållare

Skyddslock till bägare

Klart på bara 2,5 minuter

Varma nappflaskor på bara 2,5 minuter

Värmer mjölken var ni än är

Termoflaskvärmare för varm mjölk i farten



Flaskvärmare i farten SCF256/00

Funktioner Specifikationer

Termoflaskvärmare

Ingen ström behövs. Det här är en flaskvärmare

du kan ta med dig överallt. Kokat vatten i

termosflaskan hålls varmt i upp till 6 timmar

och kan användas för att värma flera flaskor.

Värmer på bara 2,5 minuter

Flaskvärmaren kan värma 180 ml mjölk på bara

2,5 minuter*.

Enkelt att hälla ur lock

Locket som är enkelt att hälla ur är utformat för

att slippa spill när du är i farten. Det är tydligt

märkt med öppet och stängt läge och är lätt att

rengöra.

Skyddslock till bägare

Skyddslocket till bägaren håller nappflaskan

säkert inuti för snabb, säker uppvärmning.

Lättanvänd

Placera bara flaskan i bägaren, öppna locket

på den förfyllda termosflaskan och häll det

varma vattnet i bägaren. Skruva fast locket på

bägaren för snabb, enkel och säker

uppvärmning av nappflaskan.

Värmningsguide

På bägaren finns en uppvärmningsguide. Där

ser du information för alla Philips Avent-

flaskstorlekar, och hur länge de ska värmas

beroende på mjölkens temperatur.

Värmer flera portioner

Värm flera flaskor med hett vatten från en

förfylld termisk flaska (500 ml).

Helt kompatibel

Flaskvärmaren är helt kompatibel med alla

Philips Avent-flaskor och behållare*. Använd

den för att smidigt värma flaskor och

barnmatbehållare.

 

Vikt och mått

Produktstorlek: 200 x ø104,36 mm

Paketstorlek: 105*105*207 mm

Vad medföljer?

Flaskvärmare: 1 pcs

Ursprungsland

Producerad i: Kina

Produktmaterial

Produktmaterial: Rostfritt stål (flaska), PP

(bägare och skyddslock), PP/ABS (hällock)

 

* Om du har en 180 ml flaska med en temperatur på

20 ºC

* Bröstmjölkspåsar från Philips Avent och 60 ml-flaskor

kan inte användas i den här flaskvärmaren.
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