
Mikrobangų krosnelės
garų sterilizatorius

SCF271/20

Ypač greitas ir patogus
Sterilizuoja 6 buteliukus per 2 minutes*

Dėl mažo „Philips AVENT“ mikrobangų garų sterilizatoriaus SCF271/20 svorio ir kompaktiško dizaino jį galite

naudoti ir namuose, ir išvykę. Jo turinys išlieka sterilus iki 24 val., jei neatidaromas dangtelis.

Ypač greita, lengva naudoti

Tiesiog įpilkite vandens, sudėkite buteliukus ir įdėkite į mikrobangų krosnelę

Kompaktiška ir lengva

Patogus keliaujant. Telpa daugumoje mikrobangų krosnelių.

Saugu, lengva naudoti

Jei neatidaroma, turinys išlieka sterilus iki 24 valandų.

Saugu ir lengva naudoti

Šonuose esančios rankenėlės tvirtai uždaro dangtį

Didelė talpa

Telpa šeši „Philips AVENT“ buteliukai



Mikrobangų krosnelės garų sterilizatorius SCF271/20

Ypatybės Specifikacijos

Tiesiog įpilkite vandens

Tiesiog įpilkite vandens, sudėkite buteliukus ir

įdėkite į mikrobangų krosnelę vos 2 minutėms.

Tiksli sterilizavimo trukmė priklauso nuo

turimos mikrobangų krosnelės galingumo: 2

min. esant 1100–1850 W, 4 min. esant 850–

1000 W, 6 min. esant 500–850 W.

Patogu naudoti kelionėse

„Philips AVENT“ mikrobanginėms skirtas

sterilizatorius sukurtas taip, kad tiktų daugeliui

mikrobangų krosnelių. Jis nėra didelis, todėl

sterilizatorių patogu pasiimti į kelionę ir visada

naudotis steriliais buteliukais, kai išvykstate

vienai nakčiai ar ilgesnių atostogų į užsienį. Be

to, šis sterilizatorius gali būti papildomas

sterilizatorius, kurį naudosite savo tėvų

namuose. Matmenys: 166 (A), 280 (P), 280 (G)

mm.

Dangtelis tvirtai užspaudžiamas spaust.

Mikrobangų krosnelės sterilizatoriaus šonuose

yra spaustukai, kad būtų dar saugiau.

Spaustukais tvirtai uždaromas dangtis, todėl

kaštas vanduo neišsilies išimant sterilizatorių

iš mikrobangų krosnelės. Šone esančios

rankenėlės irgi sukurtos taip, kad išliktų vėsios

ir sterilizatorių galėtumėte saugiai paimti.

Turinys išlieka sterilus

Jei neatidaroma, turinys išlieka sterilus iki 24

valandų.

Telpa 6 „Philips AVENT“ buteliukai

Nors ir nedidelis, bet yra vienintelis

mikrobangų krosnelės sterilizatorius, kuriame

telpa 6 „Philips AVENT“ buteliukai. Tuo tarpu

kai daugelyje mikrobangų krosnelės

sterilizatorių telpa tik 4 buteliukai, į „Philips

AVENT“ mikrobangų sterilizatorių galite sudėti

visą dieną naudotus buteliukus ir sterilizuoti

juos vienu kartu. Be to, juo galite sterilizuoti ir

pientraukius.

Natūralus sterilizavimas garais

Sterilizuojant siekiama nuo itin pavojingų

pieno bakterijų apsaugoti kūdikį, kol jo

imuninė sistema nėra pakankamai sustiprėjusi.

„Philips AVENT“ sterilizatoriuje naudojamas

ligoninėse taikomas garinės sterilizacijos

metodas, kuris yra greitas, nesudėtingas ir

efektyvus, be to, nenaudojama jokių cheminių

medžiagų.

Techniniai duomenys

Sterilizavimo laikas: 2 min. esant 1100–1850

W, 4 min. esant 850–1000 W, 6 min. esant

500–800 W

Vandens talpa: 200 ml

Svoris ir matmenys

Svoris: 740 g

Matmenys: 166 (A), 280 (P), 280 (L) mm

Kilmės šalis

Anglija

Kas pridedama

Mikrobangų krosnelės garų sterilizatorius:

1 vnt.

Žnyplės: 1 vnt.

Vystymosi etapai

Etapai: nuo 0 iki 6 mėn.
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