
Mikrovalovni parni
sterilizator

SCF271/20

Izjemno hitro in priročno
Sterilizira 6 stekleničk v 2 minutah*

Mikrovalovni parni sterilizator Philips Avent SCF271/20 je lahek in kompakten, zato je idealen za doma in na poti.

Če ne odpirate pokrova, ostane vsebina sterilna do 24 ur.

Kompakten in lahek

Priročen za potovanja. Primeren za večino mikrovalovnih pečic.

Varna in preprosta uporaba

Neodprta vsebina ostane sterilna do 24 ur.

Varna in preprosta uporaba

Stranska ročaja varno zapreta pokrov.

Velika zmogljivost

Drži šest stekleničk Philips Avent

Učinkovita sterilizacija

Dodatna zaščita z naravno parno sterilizacijo

Naravna parna sterilizacija uniči 99,9 % škodljivih mikrobov



Mikrovalovni parni sterilizator SCF271/20

Značilnosti Specifikacije

Priročen za potovanja

Mikrovalovni parni sterilizator Philips Avent je

zasnovan tako, da je primeren za večino

mikrovalovnih pečic na trgu. Ker je majhen, je

primeren za potovanja, zato so vam sterilne

stekleničke vedno na voljo, ko se odpravite na

krajši enodnevni izlet ali daljše počitnice v

tujino. Primeren je tudi kot dodatni sterilizator,

ki ga pustite pri starih starših. Dimenzije: 166

(V), 280 (Š), 280 (D) mm.

Zaponki varno zapreta pokrov.

Mikrovalovni sterilizator je opremljen s

stranskima zaponkama za dodatno varnost.

Zaponki varno zapreta pokrov in preprečita

uhajanje vroče vode, ko sterilizator vzamete iz

mikrovalovne pečice. Stranska ročaja sta

zasnovana tako, da ostaneta hladnejša, kar

pripomore k varni uporabi.

Vsebina ostane sterilna

Neodprta vsebina ostane sterilna do 24 ur.

Drži 6 stekleničk Philips Avent

Kljub svoji majhnosti je edini mikrovalovni

sterilizator, ki lahko drži 6 stekleničk Philips

Avent. Večina mikrovalovnih sterilizatorjev drži

samo 4 stekleničke, mikrovalovni sterilizator

Philips Avent pa omogoča hkratno steriliziranje

stekleničk za cel dan. Primeren je tudi za

steriliziranje prsnih črpalk.

Naravna parna sterilizacija

Sterilizacija je namenjena zaščiti vašega

dojenčka pred škodljivimi bakterijami v mleku,

dokler si otrok ne okrepi imunskega sistema.

Sterilizator Philips Avent uporablja medicinski

način steriliziranja, ki je hiter, enostaven,

učinkovit in brez kakršnihkoli kemikalij.

Uniči 99,9 % škodljivih mikrobov

Steriliziranje ščiti vašega dojenčka pred

posebej škodljivimi bakterijami, dokler si otrok

ne okrepi imunskega sistema. Sterilizatorji

Philips Avent delujejo pri višji temperaturi kot

pomivalni stroji, zato uničijo 99,9 % škodljivih

mikrobov. Če ne odpirate pokrova, ostane

vsebina sterilna 24 ur.

Tehnične specifikacije

Čas sterilizacije: 2 min pri 1100–1850 W, 4

min pri 850–1000 W, 6 min pri 500–800 W

Količina vode: 200 ml

Teža in dimenzije

Teža: 740 g

Dimenzije: 166 (V), 280 (Š), 280 (D) mm

Država porekla

Anglija

Kaj vsebuje

Mikrovalovni parni sterilizator: 1 kosa

Prijemalke: 1 kosa

Stopnje razvoja

Faza: 0–6 mesecev
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