
Električni parni
sterilizator 3 v 1

 
Uniči 99,9 % škodljivih mikrobov

Sterilizira v 6 minutah

Primeren za 6 stekleničk Philips
Avent

Nastavljiva zasnova 3 v 1

 
SCF284/03

Priročno in učinkovito steriliziranje
Prilagodljivo in enostavno polnjenje

Električni parni sterilizator 3 v 1 Philips Avent s svojo nastavljivo velikostjo zavzame

najmanjšo možno količino prostora v kuhinji in se popolnoma prilagodi

predmetom, ki jih želite sterilizirati – od nekaj drobnih predmetov do povsem

napolnjenega aparata.

Ergonomska zasnova 3 v 1

Modularna zasnova sterilizatorja 3 v 1

Učinkovito steriliziranje z naravno paro

Naravna parna sterilizacija uniči 99,9 % škodljivih mikrobov

Če ne odpirate pokrova, ostane vsebina sterilna do 24 ur

Kratek cikel in funkcija samodejnega izklopa

Primerno za različne vrste stekleničk in druge izdelke

Prostorna zasnova

Sterilizira različne stekleničke, prsne črpalke in dodatno opremo

Enostavno čiščenje in varno steriliziranje

Enostavno čiščenje in varno steriliziranje



Električni parni sterilizator 3 v 1 SCF284/03

Značilnosti Specifikacije

Prilagodljiv sterilizator 3 v 1

Edinstvena modularna zasnova sterilizatorja

omogoča prilagodljivo namestitev in

razporeditev stekleničk in dodatne opreme.

Polnjenje in praznjenje sta zato zelo priročna.

Zasede tudi zelo malo prostora v kuhinji.

Naravna parna sterilizacija

Sterilizator sterilizira otroške stekleničke in

druge izdelke z naravno paro ter pri tem uniči

99,9 % škodljivih mikrobov brez uporabe

kemikalij. Tako ste lahko popolnoma

prepričani, da so vse otroške stekleničke in

drugi izdelki sterilni.

Vsebina sterilna do 24 ur

Vsebina sterilizatorja – otroške stekleničke,

prsne črpalke itd. – ostane sterilna do 24 ur, če

ne odpirate pokrova.

Hitra sterilizacija

Cikel sterilizacije traja samo 6 minut. Po

poteku tega časa se sterilizator samodejno

izklopi, kar zagotavlja dodatno hitrost in

varnost.

Prostorna zasnova

Vanj lahko naložite do šest 330 ml Philipsovih

stekleničk Avent Classic in stekleničk Natural

za hkratno sterilizacijo.

Odprta zasnova

Zaradi odprte zasnove lahko enostavno

ohranjate čisto grelno ploščo, kar omogoča

steriliziranje s čisto paro ob vsaki uporabi.

Prilega se različnim vrstam stekleničk

Sterilizator je primeren za otroške stekleničke s

standardnim in širokim vratom. Primeren je tudi

za druge izdelke za otroke, kot so prsne črpalke

in dodatna oprema.

Država porekla

Izdelano na: Turčija

Kaj vsebuje

Električni parni sterilizator: 1 kos

Prijemalke: 1 kosa

Napajanje

Napetost: 220–240 V

Stopnje razvoja

Faza: 0–6 mesecev

Material

Polipropilen

Teža in dimenzije

Dimenzije: 290 x 160 x 350 (š x d x v) mm

Teža: 1,5 kg

Združljivost

Združljivo z izdelki Philips Avent

Tehnične specifikacije

Poraba energije: 650 W

Napetost: 50–60 Hz

Varnostne klasifikacije: Razred 1

 

Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko

zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste

ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih Philipsovega

prizadevanja za varovanje okolja – energijska

učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža,

recikliranje in odlaganje ter zanesljivost

življenjske dobe.
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