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Най-лесният начин за стерилизиране
Регулируем размер - пестене на място в кухнята

Нашият нов електрически паров стерилизатор е създаден, за да направи стерилизирането възможно най-лесно. С регулируем

размер, той заема по-малко място в кухнята ви и кошниците побират бутилки както с широк, така и с тесен отвор.

Стерилизатор "3 в 1"

Регулируем размер

Подходящ за всички видове бутилки

Подходящ за всички бутилки с широк и тесен отвор

По-добра скорост и безопасност

6-минутен работен цикъл с автоматично изключване

Ефективно стерилизиране

Естественият процес на парово стерилизиране убива 99,9% от вредните бактерии

Не съдържа бисфенол-A (BPA)

Този стерилизатор е направен от материали без бисфенол-A
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Стерилизатор "3 в 1"

Със своя регулируем размер, този стерилизатор

Philips AVENT "3 в 1" побира идеално всичко, което

искате да стерилизирате, и заема възможно най-

малко място в кухнята ви. Функционалността "3 в 1"

ви дава: 1) конфигурация с малък размер за

стерилизиране на биберони; 2) конфигурация със

среден размер за стерилизиране на помпи за кърма и

чинийки, ножчета и вилички за малки деца; 3)

конфигурация с голям размер за стерилизиране на 6

бебешки бутилки.

Подходящ за всички видове бутилки

Стерилизаторът е проектиран така, че да побира

бутилки както с широк, така и с тесен отвор, а също

и различни помпи за кърма и аксесоари. Това ви дава

свободата да изберете бутилки и аксесоари, най-

подходящи за вас и вашето бебе. При пълен

капацитет стерилизаторът побира 6 бутилки Philips

AVENT от 11 унции/330 мл.

6-минутен работен цикъл и автом. изкл.

Вашите бутилки и аксесоари ще бъдат стерилизирани

само за 6 минути. След приключване на

стерилизирането уредът се изключва автоматично,

гарантирайки допълнителна безопасност и по-ниска

консумация на енергия.

Убива 99,9% от вредните бактерии

Стерилизирането защитава вашето бебе срещу

особено вредните бактерии, докато имунната му

система укрепне достатъчно. Стерилизаторите

AVENT на Philips използват прилагания в болничните

заведения метод на парово стерилизиране, който е

бърз, лесен и ефикасен, и без използване на

химикали. Съдържанието остава стерилно в

продължение на 24 часа, ако не се отваря капакът.

Не съдържа бисфенол-A (BPA)

Този стерилизатор е направен от материали без

бисфенол-A

Тегло и размери

Размери: 290 x 160 x 150 (Ш x Д x В) мм

Тегло: 1,5 кг

Страна на произход

Турция

Какво е включено

Щипки: 1 бр.

Полипропиленова бутилка 125 мл/4 унции: 2 бр.

Полипропиленова бутилка 260 мл/9 унции: 2 бр.

Power

Напрежение: 220 V

Стадии на развитие

Стадии: 0-6 месеца

Съвместимост

Съвместим с гамата Philips AVENT

Материал

Полипропилен
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