
3 az 1-ben elektromos
gőzsterilizáló

 
Elpusztítja a kórokozók 99,9%-
át

6 perc alatt sterilizál

6 Philips Avent cumisüveg elfér
benne

Állítható 3 az 1-ben kialakítás

 
SCF284/03

Kényelmes és hatékony sterilizálás
Rugalmas, egyszerű behelyezés

Az állítható méretnek köszönhetően a Philips Avent 3 az 1-ben elektromos

gőzsterilizáló a lehető legkisebb helyet foglalja a konyhában, mégis tökéletesen

illeszkedik a sterilizálni kívánt eszközök méretéhez, akár kevesebb kisebb méretű

termékhez, akár teletöltve használja.

Helytakarékos, 3 az 1-ben kialakítás

3 az 1-ben moduláris kialakítású sterilizáló

Hatékony sterilizálás a természetes gőz segítségével

A természetes gőzsterilizálás, elpusztítja a kórokozók 99,9%-át

Amennyiben a fedelet nem nyitja fel, akár 24 óráig is steril marad

Gyors ciklus és automatikus kikapcsolás funkció

Különféle típusú cumisüvegekkel és egyéb termékekkel használható

Tágas kialakítás

Különböző cumisüvegeket, mellszívókat és tartozékokat sterilizál

Könnyen tisztítható és biztonságosan sterilizálható

Könnyen tisztítható és biztonságosan sterilizálható



3 az 1-ben elektromos gőzsterilizáló SCF284/03

Fénypontok Műszaki adatok

Rugalmas, 3 az 1-ben sterilizáló

A sterilizáló egyedi moduláris kialakítása

lehetővé teszi a cumisüvegek és tartozékaik

rugalmas összeillesztését és rendszerezését.

Ezáltal feltöltése és kiürítése rendkívül

kényelmes. Ráadásul minimális helyet foglal

el a konyhában.

Természetes sterilizálás gőzzel

A sterilizáló természetes gőzt használ a

cumisüvegek és más termékek tisztán

tartásához, melynek köszönhetően a kórokozók

99,9%-át elpusztítja vegyi anyagok

használata nélkül. Így nyugodt lehet, hogy a

cumisüvegei és más termékei sterilek lesznek.

Akár 24 óráig megőrzi sterilitását

Amennyiben nem nyitja fel a fedelet, a

sterilizálóban lévő eszközök – cumisüvegek,

mellszívók – 24 órán át sterilek maradnak.

Gyors sterilizálás

A sterilizálás csak 6 percig tart. Ezután a

sterilizáló automatikusan kikapcsol, extra

sebességet és biztonságot nyújtva Önnek.

Tágas kialakítás

Összesen egyszerre akár hat 330 ml-es Philips

Avent Classic és Natural cumisüveg

sterilizálható.

Nyitott kialakítás

A nyitott kialakításnak köszönhetően

könnyedén tisztán tarthatja a fűtőlapot, így

mindig tiszta gőzzel sterilizálhat.

Különféle típusú cumisüvegekhez

A sterilizáló mind a normál, mind a széles

nyakú cumisüvegekhez megfelelő. Más

csecsemőtermékek is elférnek benne, mint

például mellszívók és tartozékok.

Származási hely

Gyártó ország: Törökország

A következőt tartalmazza:

Elektromos gőzsterilizáló: 1 darab

csipesz: 1 db

Energiaellátás

Feszültség: 220–240 V

Fejlődési szakaszok

Szakaszok: 0–6 hó

Anyag

polipropilén

Tömeg és méretek

Méretek: 290 x 160 x 350 mm (Szé x Ma x

Mé) mm

Tömeg: 1,5 kg

Kompatibilitás

A Philips Avent termékcsaláddal kompatibilis

Műszaki adatok

Energiafogyasztás: 650 W

Feszültség: 50-60 Hz

Biztonsági besorolás: 1. osztály

 

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips Green fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és

selejtezés, megbízható működés a termék

egész élettartama alatt.
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