
Máy tiệt trùng hơi nước

vi sóng

SCF271/20

Cực nhanh và thuận tiện
Khử trùng 6 bình sữa trong 2 phút*

Thiết kế gọn nhẹ  của Máy tiệ t trùng hơi nước vi sóng Philips Avent lý tưởng cho việc sử dụng trong nhà và khi ra ngoài SCF271/20. Đồ

dùng được giữ vô trùng trong thời gian lên đến 24 giờ nếu không mở  nắp.

Siêu tốc, dễ  sử  dụng

Chỉ cần cho nước vào, chất đồ và cho vào lò vi sóng

Thiết kế gọn nhẹ

Thuận tiện khi du lịch. Vừa với hầu hết các lò vi sóng.

An toàn, dễ  điều khiển

Đồ dùng đượ c giữ khử trùng lên đến 24 giờ nếu không mở  ra

An toàn, dễ  điều khiển

Tay cầm bên cạnh giữ chặt nắp đóng

Dung tích lớn

Chứa sáu bình sữa Philips Avent



Máy tiệt trùng hơi nước vi sóng SCF271/20

Những nét chính Các thông số

Chỉ cần cho nước vào

Chỉ cần cho nước vào, chất đồ và cho vào lò vi sóng

nhanh đến mức 2 phút. Thời gian chính xác của chu

trình phụ  thuộc vào công suất của lò vi sóng: 2 phút với

1100-1850 Watt, 4 phút với 850-1000 Watt, 6 phút với

500-850 Watt.

Thuận tiện khi du lịch

Máy tiệ t trùng vi sóng Philips Avent đã đượ c thiết kế

vừa với hầu hết các loạ i lò vi sóng trên thị trường. Kích

thước nhỏ cho phép du lịch thuận tiện, đảm bảo rằng

bạn luôn có bình sữa khử trùng khi đang có một chuyến

đi ngắn qua đêm hoặc một kỳ nghỉ dài hơn ở  nước

ngoài. Cũng là lý tưởng khi đượ c sử dụng làm máy khử

trùng thêm tạ i nhà của ông bà. Kích thước: 166 (Cao),

280 (Rộng), 280 (Dài) mm.

Kẹp giữ  chặt nắp đóng

Máy tiệ t trùng vi sóng có những chiếc kẹp phía bên

cạnh để  an toàn hơn. Những chiếc kẹp này đóng nắp

chặt vì vậy nước nóng không thể  thoát ra dễ dàng khi

bạn lấy máy tiệ t trùng ra khỏ i lò vi sóng. Tay cầm phía

bên cạnh cũng đượ c thiết kế mát hơn để  giúp bạn cầm

máy tiệ t trùng an toàn.

Đồ dùng được giữ  khử  trùng

Đồ dùng đượ c giữ khử trùng lên đến 24 giờ nếu không

mở  ra

Chứa 6 bình sữa Philips Avent

Cho dù có kích thước nhỏ bé, đây là chiếc máy tiệ t

trùng vi sóng duy nhất đượ c thiết kế vừa với 6 bình sữa

Philips Avent. Trong khi hầu hết các máy tiệ t trùng vi

sóng chỉ vừa với 4 bình, máy tiệ t trùng vi sóng của

Philips Avent cho phép bạn khử trùng số bình sữa dùng

cả ngày trong một lần khử trùng. Máy cũng thích hợp để

khử trùng dụng cụ  hút sữa.

Tiệ t trùng tự  nhiên bằng hơ i nước

Tiệ t trùng cẩn thận vật dụng giúp bảo vệ  bé khỏ i các vi

khuẩn có hạ i từ cặn sữa còn lạ i sau khi bú. Máy tiệ t

trùng Philips Avent sử dụng phương pháp tiệ t trùng hơi

nước tương tự phương pháp tiệ t trùng trong bệnh viện:

nhanh chóng, dễ dàng, hiệu quả và không cần dùng hóa

chất.

Thông số kỹ thuật

Thờ i gian khử  trùng: 2 phút tạ i 1100-1850W, 4 phút

tạ i 850-1000W, 6 phút tạ i 500-800W

Dung tích nước: 200ml

Khối lượng và kích thước

Khối lượng: 740 g

Kích thước: 166 (Cao), 280 (Rộng), 280 (Dài) mm

Ng uồn g ốc xuất xứ

Anh

Dụng cụ đi kèm

Máy tiệ t trùng hơ i nước vi sóng: 1 Cái

Kẹp: 1 Cái

Giai đoạn phát triển

Giai đoạn: 0 - 6 tháng
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