
Подгревател за бутилки
в движение

  Затопля млякото в движение

Затопля бързо

Защитен капак на каната

Затопля и бебешка храна

 
SCF256

Стопля навсякъде, по всяко време
За случаите, когато се налага да храните бебето си в движение, този подгревател за бутилки позволява да затопляте млякото
си по всяко време и навсякъде. Сварената вода в термоса остава гореща до 6 часа, а бутилките могат да се затоплят за 2,5
минути.

За лесно и безопасно използване
Капак за лесно изливане
Лесна употреба
Справочник за затопляне
Подгрява няколко хранения
Съвместим с бутилки и съдове Philips Avent
Защитен капак на каната

Готово само за 2,5 минути
Затопляне на бебешки бутилки само за 2,5 минути

Затопля млякото в движение
Термично нагряване на бутилки за топло мляко в движение



Подгревател за бутилки в движение SCF256/00

Акценти Спецификации
Термично затопляне на бутилки
Без необходимост от захранване. Това е
подгревателят за бутилки, който можете да вземете
със себе си навсякъде. Врялата вода в термоса остава
гореща до 6 часа и може да се използва за затопляне
на няколко бутилки.

Готово само за 2,5 минути
Подгревателят за бутилки може да затопли 6 унции
мляко само за 2,5 минути*.

Капак за лесно изливане
Капакът за лесно наливане е проектиран за наливане
наведнъж без разливане. Има ясни позиции за
отваряне и затваряне и е лесен за почистване.

Защитен капак на каната
Защитният капак на мерителната кана задържа
бебешката бутилка надеждно вътре, за да осигури
бързо, безопасно затопляне.

Лесна употреба
Просто поставете бутилката в мерителната кана,
отворете капака за наливане на предварително
напълнения термос и налейте горещата вода в
каната. Завийте капака на каната за бързо, лесно и
безопасно затопляне на бебешката бутилка.

Справочник за затопляне
На мерителната кана има справочник за затопляне,
който показва колко дълго трябва да се затоплят
всички размери бутилки Philips Avent в зависимост от
температурата на млякото.

Подгрява няколко хранения
Нагрявате няколко бутилки с гореща вода от един
предварително напълнен термос (500 мл).

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.

 

Тегло и размери
Размери на опаковка на дребно: 105 * 105 * 207 мм
Product dimensions: 200 Xø104,36 mm

Страна на произход
Произведен във: Китай

Материал на продукта
Материал на продукта: Неръждаема стомана
(термос) PP (мерителна кана и защитен капак),
PP/ABS (капак за изливане)

Какво включва
Нагревател за бутилки: 1 pcs

 

* В случай на бутилка от 180 мл (6 унции) при температура от 20
ºC

* 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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