
Esterilizador a Vapor
para Microondas

SCF271/20

Ultra-rápido e prático
Esteriliza seis mamadeiras em 2 minutos*

Por ser leve e compacto, o esterilizador a vapor para micro-ondas Philips AVENT SCF271/20 é ideal para

utilização dentro e fora de casa. Com a tampa fechada, o conteúdo permanece esterilizado por até 24 horas.

Ultra-rápido, fácil de usar

Basta acrescentar água, inserir os itens e colocar no microondas

Leve e compacto

Ideal para viagens e compatível com a maioria dos microondas.

Seguro, fácil manuseio

O conteúdo permanece esterilizado por até 24 horas se o esterilizador permanecer fechado.

Seguro, fácil manuseio

As alças laterais fecham a tampa com segurança

Alta capacidade

Comporta seis mamadeiras Philips AVENT



Esterilizador a Vapor para Microondas SCF271/20

Destaques Especificações

Basta acrescentar água

Basta acrescentar água, inserir os itens e

colocar no microondas por apenas dois

minutos. A duração exata do ciclo dependerá

do consumo de energia em watts do

microondas: 2 min a 1.100-1.850 watts, 4 min a

850-1.000 watts, 6 min a 500-850 watts.

Prático para viagens

O esterilizador para microondas Philips AVENT

é ideal para a maioria dos microondas

disponíveis no mercado. Ele é compacto e

prático para viagens, possibilitando esterilizar

a mamadeira quando você precisar. Também é

possível usá-lo como um esterilizador

adicional e deixá-lo na casa dos avós.

Dimensões: 166 (A), 280 (P), 280 (L) mm.

Os clipes fecham a tampa com segurança

O esterilizador para microondas dispõe de

clipes na lateral para proporcionar segurança

extra. Os clipes fecham firmemente a tampa

para que a água quente não vaze quando você

retirar o esterilizador do microondas. As alças

laterais também foram projetadas para

permanecerem frias e ajudar você a manusear

o esterilizador com segurança.

O conteúdo permanece esterilizado

O conteúdo permanece esterilizado por até 24

horas se o esterilizador permanecer fechado.

Comporta seis mamadeiras Philips AVENT

Mesmo compacto, este é o único esterilizador

para microondas projetado para comportar seis

mamadeiras Philips AVENT. Enquanto a

maioria dos esterilizadores para microondas

comporta somente quatro mamadeiras, o

esterilizador para microondas Philips AVENT

permite esterilizar mamadeiras para um dia

inteiro de uma só vez. Também é ideal para

esterilizar extratores de leite.

Esterilização a vapor natural

A esterilização é essencial para proteger o

bebê de bactérias prejudiciais presentes no

leite até que o sistema imunológico da criança

fique forte o bastante. O esterilizador Philips

AVENT a vapor é rápido, fácil, eficiente e não

utiliza produtos químicos.

Especificações técnicas

Tempo de esterilização: Dois minutos a

1.100-1.850 W, quatro minutos a 850-1.000 W

e seis minutos a 500-800 W

Capacidade de água: 200 ml

Peso e dimensões

Peso: 740 g

Dimensões: 166 (A), 280 (L), 280 (C) mm

País de origem

Inglaterra

Conteúdo

Esterilizador a vapor para microondas: 1 pcs

Pinças: 1 pcs

Fases de desenvolvimento

Fases: 0 a 6 meses
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