
Digital flaskvärmare

 

220–240 V

 
SCF260/37

Snabb, intelligent uppvärmning
Flera ultrasnabba uppvärmningsalternativ

Med den digitala flask- och barnmatsvärmaren är det enkelt att snabbt och säkert värma barnets mat. Med hjälp

av den avancerade tekniken beräknas uppvärmningstiden automatiskt. Välj bara några få startalternativ och

sedan gör flaskvärmaren resten.

Håller dig informerad

Lättanvänd digital display

Kort uppvärmningstid

Kontrollerad ånga värmer snabbt och jämnt

Värmer jämnt och försiktigt

Beräknar automatiskt uppvärmningstiden

Perfekt för alla typer av mat

Värmer upp mjölk och barnmat från flera utgångstemperaturer



Digital flaskvärmare SCF260/37

Funktioner Specifikationer

Automatisk uppvärmning

Philips Avent digital flaskvärmare beräknar

automatiskt den uppvärmningstid som krävs

enligt typen av mat, mängden mat och

utgångstemperaturen. Maten blir jämnt

uppvärmd utan heta partier. Automatisk

avstängning eliminerar risken för överhettning.

Kontrollerad ånga

Med Philips Avent digital flaskvärmare kan du

värma upp barnets mat snabbt och jämnt. Den

värmer upp 125 ml mjölk till rumstemperatur på

mindre än 2 minuter.

Lättanvänd display

Den digitala displayen på Philips Avent digital

flaskvärmare är mycket enkel att använda. Med

teckenfönstret får du information medan maten

värms, och du får veta när maten är klar.

Värmer upp mjölk och barnmat

Philips Avent digital flaskvärmare kan

användas till mjölk och barnmat i

rumstemperatur, från kylen och till och med

från frysen. Den passar Philips Avent-flaskor,

Magic-muggar och förvaringskärl.

Utvecklingsstadier

Stage: 0–6 månader, 6 - 12 månader

Ursprungsland

England

Effekt

Voltage: 220 - 240 V

Vad medföljer?

Elektrisk flaskvärmare: 1 pcs

Kompatibilitet

Kompatibel med:: Alla Philips Avent-flaskor,

Magic-muggar och förvaringskärl. Undantag:

rekommenderas inte för användning med

330 ml halvgenomskinlig Philips Avent-flaska

(PP).

 

* Flaska medföljer inte produkten

* * Undantag: rekommenderas inte för användning med

330 ml halvgenomskinlig Philips Avent-flaska (PP).
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