
 

 

Philips Avent
Уред за готвене на пара и 
пасатор Avent

Пасатор

SCF870/22
Задушете на пара, обърнете, пасирайте и сервирайте

Хранене на деца с Philips Avent
Лесно можете да приготвите здравословна домашна бебешка храна с комбинирания уред за 
готвене на пара и пасатор Philips Avent. Първо задушете на пара плодове, зеленчуци, риба или 

месо, а след това просто повдигнете и обърнете каната, за да пасирате продуктите, без да има 

нужда да ги местите!

Здравословна храна по лесния начин
• Компактна конструкция
• Лесно пълнене на вода
• Задушете на пара и обърнете каната, за да пасирате
• Малък брой части за почистване

Приготвя бебешка храна за всеки стадий на отбиването
• Пасира също месо, риба и варива
• Мощно пасиране
• Подходящ за сосове и храни, които се ядат с ръце

Спомага за запазване на хранителните вещества и структурата
• Запазва соковете при готвене
• Ефикасен цикъл на задушаване

В комплекта са включени рецепти и информация за отбиването
• 12 подходящи за възрастта рецепти



 Компактна конструкция
Компактен дизайн за лесно съхранение.

Пасира също месо, риба и варива
за цели менюта

Запазва соковете при готвене
Всички сокове се запазват и могат отново да 
бъдат включени в състава при пасиране

12 подходящи за възрастта рецепти

за трите етапа на отбиването

Лесно пълнене на вода

Лесно пълнене на вода

Задушете на пара и обърнете каната

Задушете на пара и обърнете каната, за да 
пасирате

Подходящ за сосове и храни за ядене 
с ръце
Подходящ за сосове и храни, които се ядат с 
ръце

Ефикасен цикъл на задушаване

Ефикасен цикъл на задушаване

Малък брой части за почистване
Малък брой части за почистване

Мощно пасиране

за фини пюрета

Професионални консултации

от специалист по детско хранене и детски 
психолог
SCF870/22

Спецификации
Страна на произход
• Турция

Какво включва
• Уред за задушаване на пара / Пасатор: 1
• Лопатка: 1
• Мерителна чаша: 1
• Книжка с рецепти: 1

Технически данни
• Честота: 50 - 60 Hz
• Захранване: 400 W
• Напрежение: 220 – 240 V
• Клас на безопасност: Клас 1
• Безопасност: Защитна блокировка за поставяне 
на купа и капак

• Вместимост: 800 (твърди храни) / 450 
(течности) мл

• Скорост: 1
• Обем на водния резервоар: 200 мл
• Дължина на кабела: 70 см
• Цвят/покритие: Бял / Зелен

Тегло и размери
• Размери на F-кутията: 193 (Д) x 243 (Ш) x 344 

(В) мм
• Брой F-кутии в една A-кутия: 2
• Размери на изделието: 16,50 (кръгла основа) x 

30,8 (височина) см
• Тегло на изделието: 2 кг

Стадии на развитие
• Стадии: 6 месеца и повече, Над 1 година, 6 –12 
месеца

•
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