
 

Rask flaskevarmer

Advanced

 
Varmer jevnt, ingen ujevn
varme

Varmer opp raskt

Skånsom tining

Hold varm-funksjon

 

SCF355/07

Rask og jevn oppvarming
Jevn oppvarming på bare 3 minutter

Når det er tid for mating, varmer du melken eller maten forsiktig i 3 minutter. Den

varmes gradvis og kontinuerlig for å hindre ujevn varmefordeling. Enheten er enkel

å bruke med en egen innstilling for tining, og den kan også brukes til å varme opp

babymat.

Lett å bruke
Består av én del, noe som gjør den enkel å rengjøre

Enkel å bruke med nyttig oppvarmingsveiledning

Hold melken varm

Praktisk og kompatibel
Innstilling for skånsom tining for babyflasker

Kompatibel med Philips Avent-flasker og de vanligste merkene

Egnet for melk og babymat

Jevn oppvarming
Varmer opp raskt og jevnt

Quick warming
Varmer opp babyflasker på tre minutter



Rask flaskevarmer SCF355/07

Høydepunkter
Varmer opp på tre minutter

Flaskevarmeren varmer opp 150 ml / 5 oz med

melk på bare tre minutter*.

Varmer opp raskt og jevnt

Flaskevarmeren varmer opp raskt og jevnt. Ved

å sirkulere melken kontinuerlig mens den

varmes opp, unngås også ujevn oppvarming.

Innstilling for skånsom tining

Flaskevarmeren har en praktisk tineinnstilling.

Tryggere enn tining i en mikrobølgeovn og mer

praktisk enn bruk av vann. Bare velg

innstillingen for å tine frossen melk eller

babymat til væske.

Egnet for melk eller babymat

I tillegg til babyflasker kan du også bruke

flaskevarmeren til jevn og skånsom

oppvarming av babymat.

Fullstendig kompatibel

Flaskevarmeren er fullstendig kompatibel med

alle flasker og beholdere fra Philips Avent*.

Bruk den til å varme opp flasker og

babymatbeholdere på en praktisk måte.

Enkel å bruke

Bare vri på bryteren for å slå

babyflaskevarmeren på og velge

varmeinnstilling. Flaskevarmeren leveres med

en nyttig referansetabell for oppvarming, slik at

du enkelt kan se hvor lang tid oppvarmingen vil

ta.

Hold melken varm

Melk eller babymat varmes opp langsomt,

holdes varm ved riktig temperatur, og er klar

når du trenger den.

Mindre tid på kjøkkenet

Utformet med bare ett stykke, slik at

rengjøringen er enkel, og du kan tilbringe mer

tid med babyen din.



Rask flaskevarmer SCF355/07

Spesifikasjoner
Vekt og mål
Produktmål (B x H x D):

160,4 x 139,9 x 148,55 mm

Mål på esken (B x H x D): 175 x 185 x 160 mm

Opprinnelsesland
Designet i: Europa

Produsert i: Kina

Følgende er inkludert:
Flaskevarmer: 1 pcs

Tekniske spesifikasjoner
Effektforbruk: 275 W

Tekniske spesifikasjoner
Spenning: 220 V~, 50 Hz

 

* For 150 ml melk ved en temperatur på 22 °C i en 260 ml

Philips Natural-flaske

* Philips Avent-brystmelkposer og Philips Avent-flasker

på 60 ml / 2 oz kan ikke brukes i denne flaskevarmeren
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