
Digitale
flesverwarmer

 

220 - 240 V

 
SCF260/37

Snelle, intelligente verwarming
Meerdere ultrasnelle verwarmingsopties

Met de digitale fles- en babyvoedingverwarmer kun je de voeding van je baby snel en veilig verwarmen. De

geavanceerde technologie berekent automatisch de verwarmingstijd. Je hoeft alleen maar een paar startopties

te selecteren en de verwarmer doet de rest.

Je blijft op de hoogte

Gebruiksvriendelijk digitaal display

Korte verwarmingstijd

Snelle en gelijkmatige opwarming dankzij stoomregulatie

Verwarmt veilig en gelijkmatig

Opwarmtijd wordt automatisch berekend

Ideaal voor alle soorten babyvoeding

Verwarmt melk en babyvoeding, ongeacht de begintemperatuur



Digitale flesverwarmer SCF260/37

Kenmerken Specificaties

Automatische opwarming

De Philips Avent digitale flesverwarmer

berekent automatisch hoeveel opwarmtijd

nodig is voor het specifieke type voeding, de

hoeveelheid en de begintemperatuur. De

voeding wordt gelijkmatig verwarmd zonder

hete plekken. Geen risico van oververhitting

dankzij automatische uitschakeling.

Stoomregulatie

Met de Philips Avent digitale flesverwarmer

verwarm je de voeding van je baby snel en

gelijkmatig. In minder dan 2 minuten verwarm

je 125 ml melk tot kamertemperatuur.

Gebruiksvriendelijk display

Het digitale display van de Philips Avent

digitale flesverwarmer is zeer

gebruiksvriendelijk. Je blijft gedurende het hele

proces op de hoogte en kunt meteen zien

wanneer de voeding klaar is.

Verwarmt melk en babyvoeding

Je kunt de Philips Avent digitale flesverwarmer

gebruiken voor melk of babyvoeding op

kamertemperatuur, uit de koelkast of de vriezer.

Het product is geschikt voor Philips Avent-

flessen, Magic-drinkbekers en potjes

babyvoeding.

Vermogen

Voltage: 220 - 240 V

Land van herkomst

England

Ontwikkelingsfases

Stapje: 0 - 6 maanden, 6-12 maanden

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.

* Dit product wordt zonder fles geleverd

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

met semitransparante, polypropyleen Philips Avent-

flessen van 330 ml.
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