
Електрически парен

стерилизатор "3 в 1"

 
Убива 99,9% от вредните бактерии

Стерилизира за 6 минути

Побира 6 бутилки Philips Avent

Регулируема конструкция "3 в 1"

 
SCF284/03

Удобна и ефективна стерилизация
Гъвкаво и лесно зареждане

Със своя регулируем размер електрическият парен стерилизатор Philips Avent "3 в 1" заема

възможно най-малко място в кухнята ви, но побира идеално всичко, което искате да

стерилизирате, било то няколко малки принадлежности или пълно зареждане.

Пестяща място конструкция "3 в 1"

Модулна конструкция на стерилизатора "3 в 1"

Ефективно стерилизиране с естествена пара

Естественият процес на парно стерилизиране убива 99,9% от вредните бактерии

Стерилни до 24 часа, ако капакът не се отваря

Бърз цикъл и функция за автоматично изключване

Подходящ за различни видове бутилки и други продукти

Просторна конструкция

Стерилизира различни бутилки, помпи за кърма и аксесоари

Лесен за почистване и безопасно стерилизиране

Лесен за почистване и безопасно стерилизиране



Електрически парен стерилизатор "3 в 1" SCF284/03

Акценти Спецификации

Гъвкав стерилизатор "3 в 1"

Уникалната модулна конструкция на стерилизатора ви

позволява гъвкаво да побирате бутилки и аксесоари и

да ги подреждате с лекота. По този начин

зареждането и изваждането са много удобни. Също

така заема възможно най-малко място в кухнята ви.

Стерилизиране с естествена пара

Стерилизаторът използва естествена пара, за да

стерилизира бебешки бутилки и други продукти, като

унищожава 99,9% от вредните микроби без

използването на химикали. Идеално решение, за да

сте спокойни, че бебешките бутилки и другите

продукти са стерилни.

Стерилни до 24 часа

Стерилизаторът ще запази съдържанието си –

бебешки бутилки, помпи за кърма и др. – стерилно

до 24 часа, ако капакът не се отваря.

Бързо стерилизиране

Цикълът за стерилизиране трае само 6 минути. След

това стерилизаторът се изключва автоматично, като

ви дава повече бързина и безопасност.

Просторна конструкция

Побира до шест бутилки Philips Avent Classic и

Natural от 330 ml/ 11 унции за едновременно

стерилизиране.

Отворена конструкция

С нашата отворена конструкция можете лесно да

поддържате нагряващата плоча чиста, което ви

позволява да стерилизирате с чиста пара всеки път.

Подходящ за различни видове бутилки

Стерилизира бебешки бутилки със стандартно и

широко гърло. Също така побира други бебешки

продукти като помпи за кърма и аксесоари.

Страна на произход

Произведено в: Турция

Какво включва

Електрически паров стерилизатор: 1 бр.

Щипки: 1 бр.

Захранване

Напрежение: 220 – 240 V

Стадии на развитие

Стадии: 0 – 6 месеца

Материал

Полипропилен

Тегло и размери

Размери: 290 x 160 x 350 (Ш x Д x В) мм

Тегло: 1,5 кг

Съвместимост

Съвместим с гамата Philips Avent

Технически данни

Потребявана електроенергия: 650 W

Напрежение: 50-60 Hz

Клас на безопасност: Клас 1

 

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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