
„Trys viename“ elektrinis
garų sterilizatorius

 
Sunaikina 99,9 % žalingų
mikrobų

Sterilizuoja per 6 minutes

Telpa 6 „Philips Avent“
buteliukai

Regul. „trys viename“
konstrukcija

 
SCF284/03

Patogus ir veiksmingas sterilizavimas
Pritaikomas ir lengvai užpildomas

Dėl savo pritaikomo dydžio elektrinis „Philips Avent“ sterilizatorius „trys viename“

užima mažiau virtuvės ploto, tačiau jame puikiai telpa elementai, kuriuos norite

sterilizuoti – tai gali būti ir keletas mažų elementų, ir visiškai prikrautas krepšelis.

Vietą taupanti konstrukcija „trys viename“

„Trys viename“ modulinė konstrukcija

Efektyvus sterilizavimas natūraliais garais

Natūralus garų sterilizavimas sunaikina 99,9 % žalingų mikrobų

Sterilus iki 24 val., jei dangtelis lieka neatidarytas

Greitas ciklas ir automatinio išsijungimo funkcija

Tinka įvairiems buteliukams ir gaminiams

Talpi konstrukcija

Sterilizuoja įvairius buteliukus, pientraukius ir priedus

Lengvas valymas ir saugus sterilizavimas

Lengvas valymas ir saugus sterilizavimas



„Trys viename“ elektrinis garų sterilizatorius SCF284/03

Ypatybės Specifikacijos

Pritaikomas „trys viename“ sterilizatorius

Sterilizatorius pasižymi unikalia moduline

konstrukcija, todėl buteliukus ir priedus

uždėsite patogiai ir bus nesunku viską tvarkyti.

Uždėti ir nuimti labai patogu. Be to, užima

nedaug vietos virtuvėje.

Natūralus sterilizavimas garais

Sterilizatorius naudoja natūralų garą ir

sterilizuoja kūdikių buteliukus ir kitus gaminius

bei sunaikina 99,9 % žalingų mikrobų be

chemikalų. Galite būti ramūs – visi jūsų kūdikio

buteliukai ir kiti gaminiai bus sterilūs.

Sterilus iki 24 valandų

Sterilizatorius išlaiko kūdikio buteliuko,

pientraukio ir kt. turinį sterilų iki 24 val., jei

dangtelis lieka neatidarytas.

Greitas sterilizavimas

Sterilizavimo ciklas trunka 6 minutes. Praėjus

šiam laikui sterilizatorius išsijungia savaime,

suteikdamas papildomo saugumo.

Talpi konstrukcija

Vienu metu telpa iki šešių 330 ml / 11 oz

„Philips Avent Classic“ ir „Natural“ buteliukų.

Atvira konstrukcija

Dėl atviros konstrukcijos kaitinimo plokštė lieka

švari ir kaskart sterilizuojant naudojamas

švarus garas.

Veikia su visų tipų buteliukais

Sterilizatorius pritaikytas naudoti su

standartinio ir plataus kakliuko kūdikių

buteliukais. Taip pat jame telpa kiti kūdikio

gaminiai, pvz., pientraukiai ir priedai.

 

Kilmės šalis

Pagaminta: Turkija

Kas pridedama

Elektrinis garų sterilizatorius: 1 vienetas

Žnyplės: 1 vnt.

Maitinimas

Įtampa: 220–240 V

Vystymosi etapai

Etapas: nuo 0 iki 6 mėn.

Medžiaga

Polipropilenas

Svoris ir matmenys

Matmenys: 290 x 160 x 350 (plotis x gylis x

aukštis) mm

Svoris: 1,5 kg

Suderinamumas

Suderinamas su „Philips-Avent“ asortimentu

Techniniai duomenys

Energijos sąnaudos: 650 W

Įtampa: 50-60 Hz

Saugumo klasė: 1 klasė

 

„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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