Näringsbevarande
ﬂaskvärmare
Säker uppvärmning, ingen
överhettning
Autom. varmhållning och
avstängning
Varsam upptining

Hjälper till att bevara näringsämnen och
vitaminer i mjölken
Säker och skonsam uppvärmning utan överhettning
SCF356/00

Den här Philips Avent-nappﬂaskvärmaren hjälper till att bevara näringsämnena
och vitaminerna i bröstmjölken genom att använda en skonsam
uppvärmningsteknik. En inbyggd sensor följer och kontrollerar mjölkens
temperatur och förhindrar överhettning och ojämna temperaturer.
Lättanvänd
Automatiska varmhållnings- och avstängningsfunktioner
Intelligent förloppsindikator
Skonsam uppvärmning och 100 % säker temperatur på mjölken
Skonsam uppvärmningsteknik
Sensorn spårar så att det inte blir överhettning eller heta partier
Behändig och kompatibel
Kompatibel med Philips Avent-ﬂaskor och behållare
Varsam upptiningsinställning för nappﬂaskor
Använd för att värma barnmat också
Flera uppvärmningsinställningar
Värmer mjölken till den temperatur barnet tycker om

Näringsbevarande ﬂaskvärmare

SCF356/00

Funktioner

Speciﬁkationer

Skonsam uppvärmningsteknik
Den här ﬂaskvärmaren använder skonsam
uppvärmningsteknik. Den cirkulerar mjölken,
värmer den skonsamt och jämnt och förhindrar
heta partier. Inga heta partier innebär att du
alltid kan lita på att ditt barn alltid får perfekt
uppvärmd mjölk, säkert.
Ingen överhettning eller heta partier
Den inbyggda sensorn följer och kontrollerar
mjölkens temperatur för att säkerställa säker
uppvärmning hela tiden utan några heta partier
eller överhettning
Intelligent förloppsindikator
Flaskvärmaren har en smart förloppsindikator
med lampa så att du vet när mjölken är klar på
ett enkelt sätt.
Automatisk varmhållning och avstängning
Nappﬂaskvärmaren har automatiska
varmhållnings- och avstängningsfunktioner för
att hålla mjölken på exakt rätt temperatur i 20
minuter innan den slår av sig själv.

Varsam upptiningsinställning
Flaskvärmaren har en praktisk
upptiningsinställning. Säkrare än upptining i
mikrovågsugnen och mer praktisk än att
använda vatten. Du väljer bara inställning för
att tina fryst mjölk eller barnmat.
Värmer barnmat också
Förutom att värma nappﬂaskor kan du också
använda ﬂaskvärmaren till att varsamt och
jämnt värma barnmat.
Helt kompatibel
Flaskvärmaren är helt kompatibel med alla
Philips Avent-ﬂaskor och behållare*. Använd
den för att smidigt värma ﬂaskor och
barnmatbehållare.

Utvecklingsstadier
Stadie: Alla
Vad medföljer?
Flaskvärmare: 1 pcs
Ursprungsland
Formgiven i: Europa
Producerad i: Kina
Produktmaterial
ABS
PP

Flera uppvärmningsinställningar
Flera uppvärmningsinställningar ﬁnns för att
värma mjölken till olika sluttemperaturer
beroende på vad barnet tycker om.
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Vikt och mått
Produktmått (b x h x d):
160,4 x 139,9 x 148,55 mm
Paketstorlek (B x H x D): 175 x 185 x 160 mm

* Bröstmjölkspåsar från Philips Avent och 60 ml-ﬂaskor
kan inte användas i den här ﬂaskvärmaren.

