
Digitale
flesverwarmer

 

220 - 240 V

 
SCF260/22

Snelle, intelligente verwarming
Met de nieuwe digitale fles- en babyvoedingverwarmer kun je de voeding van je baby snel en veilig verwarmen.

De geavanceerde technologie berekent automatisch de verwarmingstijd. Je selecteert gewoon een paar

startopties en de flesverwarmer doet de rest.

Voordelen en functies:

Verwarmt veilig en gelijkmatig

Ideaal voor alle soorten babyvoeding

iQ-technologie - Reageert op intelligente wijze op je behoeften

Meerdere ultrasnelle verwarmingsopties

Geeft een signaal wanneer de voeding klaar is



Digitale flesverwarmer SCF260/22

Kenmerken Specificaties

Meerdere ultrasnelle verwarmingsopties

Maak je keuze uit de opties op het display en

de iQ-technologie berekent de benodigde tijd

om je baby’s voeding geleidelijk en gelijkmatig

te verwarmen.

Geeft een signaal wanneer de voeding klaar

is

Het digitale display is eenvoudig in gebruik en

houdt je voortdurend op de hoogte.

Verwarmt veilig en gelijkmatig

Voeding wordt gelijkmatig verwarmd. Slaat

automatisch af, dus geen risico op

oververhitting.

Ideaal voor alle soorten babyvoeding

Voor melk en babyvoeding uit de koelkast,

vriezer of wanneer deze op kamertemperatuur

is. Voor alle Avent-flessen, VIA-bekers en

potjes babyvoeding. **

iQ - Reageert op intelligente wijze op je

behoeften

Philips Avent iQ-producten met geavanceerde

technologie zijn intelligent en responsief. Ze

zijn ontworpen om de voeding van en zorg voor

je baby eenvoudiger te maken.

 

Vermogen

Voltage: 220 - 240 V

Land van herkomst

England: Yes

Ontwikkelingsfases

Stapje: 0 - 6 months, 6 - 12 months

Inclusief

Weaning spoon: 1 pcs

Extra zachte speen, langzame toevoer: 1 pcs

Inclusief

Airflex-zuigfles (260 ml): 1 pcs

Inclusief

Fles- en babyvoedingverwarmer: 1 pcs

Compatibiliteit

Compatibel met:: Alle Philips Avent-flessen,

Magic-drinkbekers en potjes babyvoeding.

Uitzondering: wij raden je af dit product te

gebruiken met semitransparante,

polypropyleen Philips Avent-flessen van 330

ml.

* * Uitzondering: wij raden je af dit product te gebruiken

met semitransparante, polypropyleen Philips Avent-

flessen van 330 ml.
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