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Dreper 99,9 % av skadelige
bakterier

Steriliserer på to minutter

Plass til fire Philips Avent-
flasker

Passer til de fleste
mikrobølgeovner

 
SCF281/02

Raskt dampsteriliseringsapparat for

mikrobølgeovn

Til bruk både hjemme og borte

Philips Avent-dampsteriliseringsapparat for mikrobølgeovn er et glimrende valg

for rask og effektiv sterilisering både hjemme og borte. Opptil fire Philips Avent-

flasker eller -produkter kan steriliseres samtidig, og 99,9 % av bakteriene dør i

løpet av bare to minutter.

Rask og effektiv dampsterilisering for mikrobølgeovn

Dampsteriliseringsapparat for mikrobølgeovn er klart i løpet av bare to minutter

Dreper opptil 99,9 % av bakteriene

Innholdet forblir sterilt i inntil 24 timer

Passer til forskjellige flasketyper og andre produkter

Steriliserer babyflasker med vanlig og bred flaskehals

Steriliserer også pumper, smokker og bestikk i tillegg til babyflasker

Kompakt og lett design

Lett design for sterile babyflasker når du er på farten

Passer til de fleste mikrobølgeovner på markedet

Sikkerhetsklemmer som holder seg kalde og holder lokket på plass
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Høydepunkter

Steriliserer på bare to minutter

Dampsteriliseringsapparatet for mikrobølgeovn

kan brukes til å sterilisere babyflasker og andre

produkter i løpet av bare to minutter og dreper

99,9 % av bakteriene. Den nøyaktige

varigheten til syklusen er selvsagt avhengig av

wattstyrken til mikrobølgeovnen: to minutter

ved 1200–1850 W, fire minutter ved 850–

1100 W, seks minutter ved 500–800 W.

Dreper 99,9 % av bakteriene

Tester viser at dampsteriliseringsapparatet for

mikrobølgeovn dreper 99,9 % av bakteriene.

Effektiv sterilisering

Innholdet forblir sterilt i inntil 24 timer dersom

lokket holdes lukket.

Fungerer på tvers av ulike flasketyper

Steriliseringsapparatet steriliserer babyflasker

med vanlig og bred flaskehals. Opptil fire

Philips Avent-babyflasker kan steriliseres

samtidig.

Kan også brukes til pumper og smokker

Steriliseringsapparatet kan brukes til å

sterilisere brystpumper, smokker, bestikk og

andre produkter i tillegg til babyflasker.

Lett design for reiser

Steriliseringsapparatet har en lett og kompakt

design som gjør det enkelt å ta det med deg

uansett hvor du er – på ferie, besøk hos

slektninger osv. Nå har du alltid sterile

babyflasker og andre produkter innen enkel

rekkevidde.

Passer til de fleste mikrobølgeovner

Dampsteriliseringsapparatet for mikrobølgeovn

er utformet slik at det får plass i så å si alle

mikrobølgeovner på markedet. Det sørger for

sterile babyflasker og andre produkter uansett

hvor du er.

Sikkerhetsklemmer som holder seg kalde

Dampsteriliseringsapparatet for mikrobølgeovn

har sikkerhetsklemmer som holder seg kalde,

og som holder lokket på plass. Dette sikrer at

du kan ta steriliseringsapparatet trygt ut av

mikrobølgeovnen uten å brenne deg. Og

babyflaskene og andre produkter forblir sterile.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Hvordan? De tilbyr en betydelig

miljøforbedring på ett eller flere av de grønne

nøkkelområdene til Philips – energieffektivitet,

emballasje, farlige stoffer, vekt, resirkulering og

kassering og livstidspålitelighet.
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Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Steriliseringstid: To minutter ved 1200–

1850 W, fire minutter ved 850–1100 W, seks

minutter ved 500–800 W

Vannkapasitet: 200 ml

Mål og vekt

Vekt: 740 g

Mål: 166 (H), 280 (B), 280 (L) millimeter

Opprinnelsesland

Produsert i: Polen

Følgende er inkludert:

Dampsterilisator for mikrobølgeovn: 1 deler

Klype: 1 deler

Utviklingstrinn

Trinn: 0–6 måneder
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