
 

Бърз нагревател за
бутилки

 
Затопля равномерно, без горещи
точки

Затопля бързо

Внимателно размразяване

Функция за запазване на топлината

 

SCF355/07

Нашият най-бърз електрически нагревател за бутилки
Затопля млякото на твоето бебче бързо и равномерно

За дните, когато постоянно бързаш, този нагревател за бебешки бутилки Philips Avent
затопля млякото бързо и равномерно само за 3 минути. Лесен за управление, той разполага
с удобна настройка за размразяване и може също да се използва за затопляне на бебешка
храна.

Лесна употреба
Лесен за работа с полезно упътване за затопляне
Поддържайте млякото топло

Удобен и съвместим
Настройка за щадящо размразяване на бебешки бутилки
Съвместим с бутилки и съдове Philips Avent
Използвайте и за затопляне на бебешка храна

Равномерно затопляне
Нагрява бързо и равномерно

Бързо затопляне
Затопля бебешки бутилки за 3 минути



Бърз нагревател за бутилки SCF355/07

Акценти Спецификации
Затопля за 3 минути

Нагревателят за бутилки затопля 150 ml/ 5 унции
мляко само за 3 минути*.

Нагрява бързо и равномерно

Нагревателят за бутилки затопля бързо и
равномерно. Чрез постоянно циркулиране на
млякото, докато се затопля, се предотвратява
образуването на горещи точки.

Настройка за щадящо размразяване

Нагревателят за бутилки разполага с удобна
настройка за размразяване. По-безопасен от
размразяване в микровълнова фурна и по-удобен от
използване на вода, просто избери настройката, за да
размразявате мляко или бебешка храна до течност.

Затопля и бебешка храна
Както за бебешки бутилки, може да използвате
нагревателя за щадящо и равномерно затопляне на
бебешка храна.

Напълно съвместими
Нагревателят за бутилки е напълно съвместим с
бутилки и съдове Philips Avent*. Използвайте го за
удобно затопляне на бутилки и съдове за бебешка
храна.

Лесен за работа

Просто завъртете програматора, за да включите
нагревателя за бебешки бутилки и да изберете
настройката си за затопляне. Нагревателят за
бебешки бутилки е снабден с полезна справочна
таблица за затопляне, така че лесно да определяте
колко време ще отнеме затоплянето.

Поддържайте млякото топло

Млякото или бебешката храна се затоплят бавно, ще
бъдат поддържани топли на правилната температура
и ще бъдат готови, когато се нуждаете от тях.

Тегло и размери
Размери на продукта (ШxВxД): 160,4 x 139,9 x
148,55 mm
Размери на опаковката (ШxВxД): 175 x 185 x
160 mm

Страна на произход
Проектиран във: Европа
Произведен във: Китай

Технически спецификации
Потребявана електроенергия: 275 W

Какво включва
Нагревател за бутилки: 1 pcs

Технически спецификации
Напрежение: 220 V~, 50 Hz

 

* В случай на =< 150 ml/5 унции мляко при температура от
20°C/70°F в бутилка Philips AVENT Classic/Natural от 260 ml/9
унции.

* Торбичките за кърма Philips Avent и бутилките от 2 унции/ 60 ml
не могат да се използват в този подгревател за бебешка бутилка.
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