
Miniblender şi set
de hrănire

SCF860/22

Amestecaţi, depozitaţi, hrăniţi
Hrănirea copiilor cu Philips AVENT

Miniblenderul şi setul de hrănire Philips AVENT vă permit să serviţi alimente hrănitoare, potrivite dezvoltării

bebeluşului dvs., indiferent de locaţie. Ideal pentru amestecarea fructelor şi a legumelor fierte, a cerealelor,

nucilor şi chiar a cărnii gătite.

Include o carte de bucate utilă

Cu reţete pentru copii în creştere

Depozitaţi în frigider sau în congelator

Amestecare şi păstrare uşoare acasă

Amestecaţi şi porniţi

Cu miniblender, râşniţă umedă şi depozitare



Miniblender şi set de hrănire SCF860/22

Repere Specificaţii

Cu reţete pentru copii în creştere

Tot ce aveţi nevoie pentru a începe. O carte de

bucate vă ajută să creaţi o dietă sănătoasă

pentru un copil în creştere.

Amestecare şi păstrare uşoare acasă

Hrană proaspătă, sănătoasă şi simplă pentru

bebeluş, preparată în casă. Primul pas către

hrana solidă.

Cu miniblender, râşniţă umedă...

Preparare: Miniblenderul Philips AVENT şi

râşniţa umedă vă permit să creaţi uşor

alimente naturale şi sănătoase aşa cum îi plac

copilului. Depozitare: Folosiţi ceştile solide,

uşor de stivuit pentru păstrarea în frigider sau

congelator. Hrănire: Acasă sau pe drum,

copilului dvs. îi place hrana proaspătă pe care

i-o preparaţi. În plus, o puteţi încălzi în ceaşcă

cu biberonul Philips AVENT şi dispozitivul de

încălzit Babyfood.

Ţara de origine

China

Include

Miniblender: 1

Blender pentru legume: 1

Ceşti: 6 (8 oz / 240 ml)

Capace: 6

Linguri pentru înţărcat: 2

Carte de reţete: 1

Specificaţii tehnice

Frecvenţă: 50 - 60 Hz

Alimentare: 220 W

Tensiune: 220 - 240 V

Capacitate: 400 ml

Viteză: 1

Lungime cablu: 160 cm

Clasă de securitate: Clasa 2

Culoare/finisaj: Alb/Albastru

Greutate şi dimensiuni

Dimensiune cutie: 250 l x 125 Î x 324,5 A mm

Număr de cutii în bax: 4

Dimensiuni produs: 10 (bază rotundă) x 29

(înălţime) cm

Greutate produs: 1,26 kg

Material

Fără BPA

Etape de dezvoltare

Etape: Peste 6 luni, 6 - 12 luni
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