Pudelītes sildītājs, kas
saglabā uzturvielas
Droša sildīšana, bez
pārkaršanas
Aut. siltuma saglabāšana un
izslēgšana
Uzmanīga atkausēšana

Palīdz saglabāt jūsu pienā barības vielas un
vitamīnus
Droša un saudzīga sildīšana bez pārkaršanas
SCF356/00

Šis Philips Avent pudelītes sildītājs palīdz saglabāt jūsu krūts piena barības vielas
un vitamīnus, izmantojot saudzīgu sildīšanas tehnoloģiju. Iebūvēts sensors izseko
un kontrolē piena temperatūru, novēršot pārkāršanu un karstos punktus.
Vienkārša lietošana
Automātiskas siltuma uzturēšanas un izslēgšanas funkcijas
Inteliģents norises indikators
Saudzīga sildīšana, 100% droša piena temperatūra
Saudzīga sildīšanas tehnoloģija
Sensors pārkaršanas un karsto punktu novēršanai
Ērtības un saderība
Saderīgs ar Philips Avent pudelītēm un traukiem
Saudzīgas atkausēšanas iestatījums zīdaiņu pudelītēm
Izmantojiet arī zīdaiņu pārtikas uzsildīšanai
Vairāki sildīšanas iestatījumi
Uzsilda pienu līdz mazuļa vēlamajai temperatūrai

Pudelītes sildītājs, kas saglabā uzturvielas
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Izceltie produkti
Saudzīga sildīšanas tehnoloģija

Inteliģents norises indikators

Saudzīgas atkausēšanas iestatījums

Šajā pudelītes sildītājā izmantota saudzīga
sildīšanas tehnoloģija . Tā cirkulē pienu,
saudzīgi un vienmērīgi uzsildot, novēršot
karstos punktus. Karsto punktu novēršana
nozīmē - vienmēr varat būt drošs, ka mazulis
bauda perfekti uzsildītu pienu.

Pudelītes sildītājā iekļauta norises indikatora
lampiņa, kas informē, kad piens ir gatavs
lietošanai.

Pudelītes sildītājā iekļauts parocīgs
atkausēšanas iestatījums. Tas ir drošāk par
atkausēšanu mikroviļņu krāsnī un ērtāk par
ūdens izmantošanu, vienkārši izvēlieties
iestatījumu, lai atkausētu sasaldētu pienu vai
zīdaiņa pārtiku šķidrā stāvoklī.

Automātiska siltuma uzturēšana un
izslēgšana

Bez pārkaršanas un karstajiem punktiem

Iebūvētais sensors izseko un kontrolē piena
temperatūru, lai garantētu drošu sildīšanu bez
karstajiem punktiem un pārkaršanas

Uzsilda arī zīdaiņu pārtiku
Tāpat kā ar zīdaiņu pudelītēm, varat izmantot
pudelīšu sildītāju arī saudzīgai un vienmērīgai
zīdaiņu pārtikas uzsildīšanai.

Pudelītes sildītājā iekļautas automātiskas
siltuma uzturēšanas un izslēgšanas funkcijas,
lai uzturētu pienu atbilstošajā temperatūrā 20
minūtes pirms izslēgšanās.

Pilnībā saderīgas
Pudelītes sildītājs ir pilnībā saderīgs ar visām
Philips Avent pudelītēm un traukiem*.
Izmantojiet to, lai ērti uzsildītu pudelītes un
zīdaiņu pārtikas traukus.
Vairāki sildīšanas iestatījumi

Pieejami vairāki sildīšanas iestatījumi, lai
uzsildītu pienu līdz atšķirīgām temperatūrām
atkarībā no mazuļa vajadzībām.
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Speciﬁkācijas
Svars un izmēri
Izstrādājuma izmēri (PxAxG): 160,4 x 139,9 x
148,55 mm
Iepakojuma izmēri (PxAxDz): 175 x 185 x
160 mm

Attīstības posmi
Posms: Visi

Kas ir iekļauts
Pudelīšu sildītājs: 1 pcs

Izcelsmes valsts
Izstrādāts: Eiropa
Ražots: Ķīna

Produkta materiāls
ABS
PP
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* Philips Avent krūts piena maisiņus un 60 ml pudelītes
nevar izmantot šajā pudelītes sildītājā.

