
Höyrysterilointi
mikroaaltouunissa

SCF271/20

Huippunopea ja näppärä
Steriloi 6 pulloa 2 minuutissa*

Pienen kokonsa ansiosta mikrokäyttöinen Philips AVENT -sterilointilaite on kätevä kaikkialla. Sisältö pysyy

steriilinä jopa 24 tunnin ajan, jos kansi on kiinni.

Huippunopea, helppo käyttää

Lisää vain vesi, täytä ja siirrä mikroaaltouuniin

Pienikokoinen ja kevyt

Kätevä matkoilla. Sopii useimpiin mikroaaltouuneihin.

Turvallinen, helppo käsitellä

Sisältö pysyy steriilinä jopa 24 tuntia avaamatta

Turvallinen, helppo käsitellä

Sivupidikkeet sulkevat kannen tiiviisti

Suuri tilavuus

Siihen mahtuu kuusi Philips AVENT -pulloa



Höyrysterilointi mikroaaltouunissa SCF271/20

Kohokohdat Tekniset tiedot

Lisää vain vesi

Lisää vain vesi, täytä ja siirrä mikroaaltouuniin

muutamaksi minuutiksi. Käyttöaika määräytyy

mikroaaltouunin tehon mukaan: 2 min (1100-

1850 W), 4 min (850-1000 W), 6 min (500-

850 W).

Käytännöllinen matkoilla

Philips AVENT -mikroaaltosterilointilaite sopii

useimpiin markkinoilla oleviin

mikroaaltouuneihin. Pienen kokonsa ansiosta

sitä on kätevä käyttää, joten niin pitkillä kuin

lyhyilläkin matkoilla käytettävissäsi on aina

steriili pullo. Sopii mainiosti myös

lisästerilointilaitteeksi esimerkiksi

isovanhempien luo. Mitat:166 (K), 280 (L), 280

(P) mm.

Pidikkeet sulkevat kannen tiiviisti

Mikroaaltosterilointilaitteessa on turvallisuutta

lisäävät pidikkeet. Pidikkeet sulkevat kannen

tiiviisti, jotta kuuma vesi ei karkaa, kun otat

sterilointilaitteen mikroaaltouunista.

Sivupidikkeet pysyvät myös muuta laitetta

viileämpinä, joten laitteen käsittely on

turvallista.

Sisältö pysyy steriilinä

Sisältö pysyy steriilinä jopa 24 tuntia

avaamatta

Siihen mahtuu 6 Philips AVENT -pulloa

Pienestä koostaan huolimatta tämä on ainoa

mikrokäyttöinen sterilointilaite, johon mahtuu 6

Philips AVENT -pulloa. Kun useimpiin

mikrokäyttöisiin sterilointilaitteisiin mahtuu

vain 4 pulloa, Philips AVENT -

mikroaaltosterilointilaitteella voit steriloida

koko päivän pullot kerralla. Sopii myös

rintapumppujen steriloimiseen.

Luonnollista höyrysterilointia

Steriloinnin tarkoitus on suojata vauvaa

erityisen haitallisilta bakteereilta, kunnes

hänen immuunijärjestelmänsä on riittävän

vahva. Philips AVENT -sterilointilaite käyttää

sairaalakäytöstä tuttua

höyrysterilointimenetelmää, joka on nopea,

helppo ja tehokas, eikä siinä käytetä

kemikaaleja.

Tekniset tiedot

Sterilointiaika: 2 min (1100–1850 W), 4 min

(850–1000 W), 6 min (500–800 W).

Vesimäärä: 200 ml

Paino ja mitat

Paino: 740 g

Mitat: 166 (K), 280 (L), 280 (P) mm

Alkuperämaa

Englanti

Sisältö

Höyrysterilointi mikroaaltouunissa: 1 kpl

Pihdit: 1 kpl

Kehitysvaiheet

Vaiheet: 0–6 kuukautta
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