
Elektryczny sterylizator
parowy 3 w 1

 
Zabija do 99,9% groźnych
zarazków

Sterylizacja w 6 minut

Mieści 6 butelek Philips Avent

Regulowana konstrukcja 3 w 1

 
SCF284/03

Wygodna i skuteczna sterylizacja
Wygoda, prosty sposób wkładania butelek

Dzięki regulowanej wielkości ten elektryczny sterylizator parowy 3 w 1 Philips

Avent zajmuje minimalną ilość miejsca w kuchni, dokładnie sterylizując zarówno

małe, jak i duże przedmioty.

Konstrukcja 3 w 1 pozwalająca zaoszczędzić miejsce

Sterylizator 3 w 1 o budowie modułowej

Skuteczna sterylizacja z wykorzystaniem naturalnej pary

Naturalna sterylizacja parowa zabija do 99,9% niebezpiecznych zarazków

Sterylność do 24 godzin (bez otwierania pokrywki)

Szybki cykl sterylizacji i automatyczne wyłączanie

Pasuje do różnych typów butelek i innych produktów

Przestrzenna konstrukcja

Sterylizacja różnych butelek, laktatorów i akcesoriów

Łatwe czyszczenie i bezpieczna sterylizacja

Łatwe czyszczenie i bezpieczna sterylizacja



Elektryczny sterylizator parowy 3 w 1 SCF284/03

Zalety Dane techniczne

Wygodny sterylizator 3 w 1

Wyjątkowa modułowa konstrukcja sterylizatora

sprawia, że urządzenie bez problemu mieści

butelki i akcesoria oraz ułatwia ich

porządkowanie. Dzięki temu wkładanie i

wyjmowanie butelek jest bardzo wygodne, a

sterylizator zajmuje niewiele miejsca w kuchni.

Naturalna sterylizacja parowa

Za pomocą naturalnej pary urządzenie

sterylizuje butelki dla dzieci i inne produkty,

zabijając 99,9% groźnych zarazków bez użycia

chemikaliów. Dzięki temu masz absolutną

pewność, że butelki dla dzieci i inne produkty

są sterylne.

Sterylność do 24 godzin

Sterylizator utrzyma sterylność butelek dla

dzieci, laktatorów itp. przez 24 godziny, o ile

nie zostanie otwarta jego pokrywka.

Szybka sterylizacja

Cykl sterylizacji trwa zaledwie 6 minut. Później

urządzenie samo się wyłącza, oszczędzając

Twój czas i dbając o bezpieczeństwo.

Przestrzenna konstrukcja

Można sterylizować do sześciu butelek Philips

Avent Classic + i Natural 330 ml za jednym

razem.

Otwarta konstrukcja

Otwarta konstrukcja umożliwia łatwe

utrzymywanie płytki grzejnej w czystości,

dzięki czemu można za każdym razem

przeprowadzać sterylizację czystą parą.

Sprawdza się w przypadku różnych typów

butelek

Urządzenia można używać do sterylizowania

zarówno butelek standardowych, jak i tych z

szeroką szyjką. Zmieszczą się w nim również

inne produkty do karmienia dzieci, np.

laktatory i pozostałe akcesoria.

Kraj pochodzenia

Miejsce produkcji: Turcja

Zawartość zestawu

Elektryczny sterylizator parowy: 1 szt.

Szczypce: 1 szt.

Moc

Napięcie: 220–240 V

Etapy rozwoju

Etapy: 0–6 miesięcy

Materiał

Polipropylen

Waga i wymiary

Wymiary: 290 x 160 x 350 (S x G x W) mm

Waga: 1,5 kg

Zgodność

Zgodność z produktami z serii Philips Avent

Dane techniczne

Zużycie energii: 650 W

Napięcie: 50–60 Hz

Klasyfikacja poziomu bezpieczeństwa: Klasa

1

 

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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