
Elektrický parný
sterilizátor typu 3 v 1

 
Zlikviduje 99,9 % škodlivých
mikróbov

Sterilizuje za 6 minút

Vhodný pre 6 fliaš Philips Avent

Nastaviteľný dizajn typu 3 v 1

 
SCF284/03

Pohodlná a účinná sterilizácia
Flexibilné, jednoduché plnenie

Vďaka prispôsobiteľnej veľkosti zaberie elektrický parný sterilizátor Philips Avent

typu 3 v 1 v kuchyni minimálne množstvo priestoru a súčasne sa dokonale hodí pre

predmety určené na sterilizáciu – či už je ich len zopár, alebo celá kopa.

Kompaktný dizajn typu 3 v 1

Modulárny dizajn sterilizátora typu 3 v 1

Efektívne sterilizovanie pomocou prirodzenej pary

Prirodzená parná sterilizácia zlikviduje 99,9 % škodlivých mikróbov

Sterilné až 24 hodín, kým neotvoríte veko.

Rýchle cykly a funkcia automatického vypnutia

Kompatibilný s rôznymi typmi fliaš a s inými produktmi

Priestorný dizajn

Sterilizuje rôzne fľaše, odsávačky mlieka a príslušenstvo

Jednoduché čistenie a bezpečná sterilizácia

Jednoduché čistenie a bezpečná sterilizácia



Elektrický parný sterilizátor typu 3 v 1 SCF284/03

Hlavné prvky Technické údaje

Flexibilný sterilizátor typu 3 v 1

Jedinečný modulárny dizajn sterilizátora vám

umožňuje flexibilne doň ukladať fľaše

a príslušenstvo a jednoducho ich usporiadať,

vďaka čomu je ich vkladanie a vykladanie

veľmi pohodlné. Okrem toho sterilizátor zaberá

v kuchyni minimum priestoru.

Prirodzená parná sterilizácia

Sterilizátor využíva prirodzenú paru na

sterilizáciu detských fliaš a ďalších produktov,

pričom zabíja 99,9 % škodlivých mikróbov bez

použitia chemikálií. Poskytne dokonalý pocit

istoty, že sú všetky detské fľaše a ďalšie

produkty sterilné.

Sterilné po dobu až 24 hodín

Sterilizátor uchová svoj obsah – detské fľaše,

prsné odsávačky atď. – sterilné po dobu až 24

hodín, kým neotvoríte veko.

Rýchla sterilizácia

Sterilizačný cyklus trvá len 6 minút. Po uplynutí

tejto doby sa sterilizátor automaticky vypne,

čím poskytuje extra rýchlosť a bezpečnosť.

Priestorný dizajn

Naraz môžete sterilizovať až šesť 330 ml / 11oz

fliaš Philips Avent typu Classic a Natural.

Otvárací dizajn

Vďaka otváraciemu dizajnu udržíte ohrevnú

platňu ľahko čistú, čím sa zakaždým

zabezpečuje sterilizácia čistou parou.

Vhodný pre rôzne typy fliaš

Sterilizátor sa môže použiť na fľaše s klasickým

hrdlom aj na detské fľaše so širokým hrdlom.

Je vhodný aj pre ďalšie detské produkty, ako sú

odsávačky mlieka a príslušenstvo.

Krajina pôvodu

Krajina pôvodu: Turecko

Čo je súčasťou balenia

Elektrický parný sterilizátor: 1 kus

Kliešte: 1 ks

Príkon

Napätie: 220 – 240 V

Vývojové stupne

Stupne: 0 – 6 mesiacov

Materiál

Polypropylén

Hmotnosť a rozmery

Rozmery: 290 x 160 x 350 (Š x H x V) mm

Hmotnosť: 1,5 kg

Kompatibilita

Kompatibilné s radom Philips Avent

Technické špecifikácie

Spotreba energie: 650 W

Napätie: 50 – 60 Hz

Klasifikácia bezpečnosti: Trieda 1

 

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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