Digital ﬂaskevarmer
220–240 V
SCF260/22

Rask, intelligent oppvarming
Den nye digitale ﬂaske- og babymatvarmeren gjør det enkelt å varme opp babymaten raskt og trygt. Den
avanserte teknologien beregner automatisk oppvarmingstiden. Du trenger bare å velge et par startalternativer og
la ﬂaskevarmeren gjøre resten.
Fordeler og funksjoner:
Jevn og skånsom oppvarming
Ideell for alle typer mat
iQ-teknologi: svarer intelligent for å dekke behovene dine
Ultrarask, mange oppvarmingsalternativer
Gir deg beskjed når maten er klar

Digital ﬂaskevarmer

SCF260/22

Høydepunkter

Spesiﬁkasjoner

Ultrarask, mange oppvarmingsalternativer

Ideell for alle typer mat
For melk og babymat fra kjøleskapet eller
fryseren eller i romtemperatur. Den passer til
alle Avent-ﬂasker, VIA-kopper og
oppbevaringsbegre for babymat.**

Drift
Voltage: 220–240 V

iQ svarer intelligent for å dekke behovene
dine

Utviklingstrinn
Trinn: 0–6 måneder, 6–12 måneder
Følgende er inkludert:
Avvenningsskje: 1 pcs
Ekstra myk smokk med sakte gj.strømming:
1 pcs

Du velger enkelt blant de alternative
innstillingsmulighetene, og iQ-teknologien
beregner hvor lang tid det tar å varme opp
barnematen jevnt og skånsomt.
Gir deg beskjed når maten er klar
Digital skjerm med informasjon gjør det enkelt
å følge med i prosessen.
Jevn og skånsom oppvarming

Opprinnelsesland
England

Følgende er inkludert:
Airﬂex-tåteﬂaske (260 ml / 9 oz): 1 pcs
Philips Avent iQ-produkter med avansert
teknologi er intelligente og tilgjengelige –
utviklet for å gjøre amming og babystell
enklere.

Følgende er inkludert:
Flaske- og babymatvarmer: 1 pcs
Kompatibilitet
Kompatibel med:: Alle Philips Avent-ﬂasker,
Magic-kopper og oppbevaringsbegre for
babymat. Unntak: anbefales ikke for bruk
sammen med 11 oz / 330 ml PP
halvgjennomsiktig Philips Avent-ﬂaske.

Innholdet får en jevn oppvarming. Funksjonen
for automatisk avstengning fjerner risiko for
overoppheting.
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* *Unntak: anbefales ikke for bruk sammen med
11 oz / 330 ml PP halvgjennomsiktig Philips Aventﬂaske.

