
Elektrisk 3-i-1-
ångsterilisator

 
Dödar 99,9 % av skadliga
bakterier

Steriliserar på 6 minuter

Passar 6 Philips Avent-flaskor

Justerbar 3-i-1-design

 
SCF284/02

Praktisk och effektiv sterilisering
Flexibel, enkel laddning

Genom den justerbara storleken kan Philips Avent 3-i-1 elektrisk ångsterilisator ta

upp minsta möjliga utrymme i köket och passar perfekt för de artiklar du vill

sterilisera, oavsett om det är några små föremål eller en full laddning.

3-i-1-design som tar lite plats

3-i-1-sterilisator med moduldesign

Effektiv sterilisering med naturlig ånga

Naturlig ångsterilisering dödar 99,9 % av skadliga bakterier

Sterilt i upp till 24 timmar om locket inte öppnas

Snabb cykel och automatisk avstängningsfunktion

Passar olika flasktyper och andra produkter

Rymlig design

Steriliserar olika flaskor, bröstpumpar och tillbehör

Lätt att rengöra och säker sterilisering

Lätt att rengöra och säker sterilisering



Elektrisk 3-i-1-ångsterilisator SCF284/02

Funktioner Specifikationer

Flexibel 3-i-1-sterilisator

Sterilisatorns unika design med moduler gör att

du kan montera flaskor och tillbehör på ett

flexibelt sätt, och enkelt organisera dem. Det

blir enkelt att sätta i flaskor och tillbehör.

Dessutom kräver den väldigt lite utrymme i

köket.

Naturlig ångsterilisering

Sterilisatorn använder naturlig ånga för att

sterilisera nappflaskor och andra produkter och

dödar 99,9 % av skadliga bakterier utan att

använda kemikalier. Perfekt för att du ska

känna dig trygg med att alla dina nappflaskor

och andra produkter är sterila.

Sterilt i upp till 24 timmar

Sterilisatorn håller innehållet – nappflaskor,

bröstpumpar osv. – sterilt i upp till 24 timmar

om locket hålls stängt.

Snabb sterilisering

Steriliseringscykeln tar endast 6 minuter. Efter

den tiden stängs sterilisatorn automatiskt av

vilket gör att det går extra snabbt och säkert.

Rymlig design

Rymmer upp till sex 330 ml Philips Avent

Classic- och Natural-flaskor som kan

steriliseras på en gång.

Öppen formgivning

Med den öppna designen kan du lätt hålla

värmeplattan ren så att du kan sterilisera

produkterna med ren ånga gång på gång.

Fungerar med olika flasktyper

Sterilisatorn passar både till nappflaskor med

normal hals och vid hals. Den passar även

andra produkter för barn som bröstpumpar och

tillbehör.

Ursprungsland

Tillverkad i: Turkiet

Vad medföljer?

Elektrisk ångsterilisator: 1 del

Tång: 1 delar

Effekt

Spänning: 220-240 V

Utvecklingsstadier

Stadie: 0–6 månader

Material

Polypropylen

Vikt och mått

Mått: 290 x 160 x 150 (b x d x h) mm

Vikt: 1,5 kg

Kompatibilitet

Kompatibel med Philips-Avent-serien

Tekniska specifikationer

Strömförbrukning: 650 W

Spänning: 50–60 Hz

Säkerhetsklassificering: Klass 1

 

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

gröna områden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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