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Lengviausias būdas sterilizuoti
Pritaikomas dydis užima mažiau virtuvės ploto

Mūsų naujas elektrinis garinis sterilizatorius buvo sukurtas, kad sterilizuoti būtų kaip įmanoma paprasčiau. Dėl

reguliuojamo dydžio jis užims mažiau vietos virtuvėje, o į jo krepšį telpa buteliukai tiek plačiais, tiek siaurais

kakliukais.

„Trys viename“ sterilizatorius

Pritaikomas dydis

Tinka visiems buteliukams

Tinkamas buteliukams su plačiais ir siaurais kakliukais

Didelis greitis ir saugumas

6 min. atnaujinimo ciklas be automatinio išjungimo

Efektyvus sterilizavimas

Natūralus garų sterilizavimas sunaikina 99,9 % žalingų mikrobų

Be bisfenolio A (BPA)

Šis sterilizatorius pagamintas iš medžiagų, kurių sudėtyje nėra BPA
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Ypatybės Specifikacijos

„Trys viename“ sterilizatorius

Dėl savo pritaikomo dydžio, šiame „Philips

AVENT“ sterilizatoriuje „trys viename“ puikiai

tilps visi elementai, kuriuos norite sterilizuoti,

be to, jis užims nedaug vietos virtuvėje.

Funkcinės galimybės „trys viename“ leidžia: 1)

nustatyti nedidelio dydžio konfigūraciją

sterilizuoti čiulptukus, 2) nustatyti vidutinio

dydžio konfigūraciją sterilizuoti pientraukius,

kūdikių lėkštutes, peilius ir šakutes, 3) nustatyti

didelio dydžio konfigūracijas sterilizuoti 6

kūdikių buteliukams

Tinka visiems buteliukams

Sterilizatorius tinkamas ir buteliukams su

plačiais, ir su siaurais kakliukais bei

skirtingiems pientraukiams ir priedams. Tai

leidžia pasirinkti tokius buteliukus ir

pientraukius, kurie geriausiai tinka jums ir jūsų

kūdikiui. Pilnai prikrautame sterilizatoriuje

telpa šeši 330 ml „Philips AVENT“ buteliukai.

6 min. ciklas ir automatinis išsijungimas

Jūsų buteliukų ir priedų sterilizavimas truks tik

6 minutes. Sterilizavimui pasibaigus, prietaisas

išsijungs automatiškai – taip bus užtikrintas

papildomas saugumas ir mažesnis energijos

sunaudojimas.

Sunaikina 99,9 % žalingų mikrobų

Sterilizavimas apsaugo jūsų kūdikių nuo

ypatingai žalingų bakterijų, kol jo imuninė

sistema pakankamai sustiprėja. „Philips

AVENT“ sterilizatorius naudoja ligoninėse

paplitusį garų sterilizavimo metodą, kuris yra

greitas, paprastas ir veiksmingas bei

nenaudoja cheminių medžiagų. Turinys lieka

sterilus 24 val., jei dangtelis lieka neatidarytas.

Be bisfenolio A (BPA)

Šis sterilizatorius pagamintas iš medžiagų,

kurių sudėtyje nėra BPA

Svoris ir matmenys

Matmenys: 290 x 160 x 150 (plotis x gylis x

aukštis) mm

Svoris: 1,5 kg

Kilmės šalis

Kalakutiena

Kas pridedama

Žnyplės: 1 vnt.

PP buteliukas 4 oz/125 ml: 2 vnt.

PP buteliukas 9 oz/260 ml: 2 vnt.

Maitinimas

Įtampa: 220 V

Vystymosi etapai

Etapai: nuo 0 iki 6 mėn.

Suderinamumas

Suderinamas su „Philips-AVENT“

asortimentu

Medžiaga

Polipropilenas
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