
Mikrobangų krosnelės
garų sterilizatorius

 
Sunaikina 99,9 % žalingų
mikrobų

Sterilizuoja per 2 minutes

Telpa 4 „Philips Avent“
buteliukai

Tinka daugumai mikrobangų
krosnelių

 
SCF282

Greitas mikrobangų krosnelės garų sterilizatorius

Tinka naudoti namuose ir visur kitur

„Philips Avent“ mikrobangų krosnelės garų sterilizatorius yra puikus pasirinkimas,

jei reikia greitai ir efektyviai sterilizuoti namuose arba keliaujant. Vienu metu galima

sterilizuoti iki 4 „Philips Avent“ buteliukų arba gaminių, per 2 min. sunaikinant iki

99,9 % mikrobų.

Greitas ir efektyvus mikrobangų krosnelės garų sterilizatorius

Mikrobangų krosnelės garų sterilizatorius paruošia per 2 minutes

Sunaikina 99,9 % mikrobų ir bakterijų

Turinys lieka sterilus iki 24 val.

Tinka įvairiems buteliukams ir gaminiams

Sterilizuoja standartinio ir plataus kakliuko kūdikių buteliukus

Sterilizuoja pientraukius, čiulptukus, įrankius ir kūdikių buteliukus

Kompaktiškas, lengvas korpusas

Lengvas korpusas, kad galėtumėte sterilizuoti kūdikio buteliukus keliaujant

Tinka daugumai mikrobangų krosnelių rinkoje

Neįkaistantys apsauginiai spaustukai sandariai uždaro dangtelį
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Ypatybės

Sterilizuoja tik per 2 minutes

Mikrobangų krosnelės garų sterilizatorių galima

naudoti norint sterilizuoti kūdikių buteliukus ir

kitus gaminius, nes vos per 2 minutes

sunaikinama 99,9% mikrobų ir bakterijų. Tiksli

ciklo trukmė priklauso nuo turimos mikrobangų

krosnelės galingumo. 2 minutės esant 1200–

1850 W, 4 minutės esant 850–1100 W, 6

minutės esant 500–800 W.

Sunaikina 99,9 % mikrobų

Įrodyta, kad mikrobangų krosnelės garų

sterilizatorius sunaikina 99,9 % mikrobų ir

bakterijų.

Efektyvus sterilizavimas

Turinys lieka sterilus iki 24 val., jei dangtelis

būna neatidarytas.

Veikia su visų tipų buteliukais

Sterilizuoja standartinio ir plataus kakliuko

kūdikių buteliukus. Vienu metu galima

sterilizuoti iki 4 „Philips Avent“ buteliukų.

Taip pat naudojamas pientraukiams ir

čiulptukams

Naudojant sterilizatorių galima sterilizuoti

pientraukius, čiulptukus, įrankius ir kitus

gaminius bei kūdikių buteliukus.

Lengvas korpusas – patogu keliaujant

Sterilizatorius yra lengvas ir kompaktiškas,

todėl jį galite pasiimti su savimi visur –

atostogaudami, lankydami gimines ir pan. Nuo

šiol visada ir visur galėsite sterilizuoti kūdikio

buteliukus ir kitus gaminius.

Tinka daugumai mikrobangų krosnelių

Mikrobangų krosnelės sterilizatorius sukurtas

taip, kad tiktų daugeliui rinkoje siūlomų

mikrobangų krosnelių, todėl kūdikių buteliukai

ir kiti gaminiai bus visada sterilūs.

Neįkaistantys apsauginiai spaustukai

Mikrobangų krosnelės garų sterilizatorius turi

neįkaistančius apsauginius spaustukus, kurie

sandariai uždaro dangtelį. Taip užtikrinamas

saugus sterilizatoriaus išėmimas iš

mikrobangų krosnelės, kūdikio buteliukų ir kitų

gaminių sterilumas ir apsauga nuo

nusideginimo.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Specifikacijos

Techniniai duomenys

Sterilizavimo laikas: 2 min. esant 1200–1850

W, 4 min. esant 850–1100 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

Pagaminta: Anglija

Kas pridedama

Mikrobangų krosnelės garų sterilizatorius:

1 vnt.

Žnyplės: 1 vnt.

PP buteliukas 4 oz/125 ml: 2 vnt.

PP buteliukas 9 oz/260 ml: 2 vnt.

Vystymosi etapai

Etapai: nuo 0 iki 6 mėn.

 

 

© 2019 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be

įspėjimo. Prekių ženklai yra

„Koninklijke Philips N.V.“ ar jų

atitinkamų savininkų nuosavybė.

Išleidimo data

2019‑06‑25

Versija: 3.0.1

EAN: 08 71010 35587 98

www.philips.com

http://www.philips.com/

