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Najlažji način steriliziranja
Nastavljiva velikost zavzame manj prostora

Z novim električnim parnim sterilizatorjem bo steriliziranje pripomočkov za dojenčka tako enostavno, kot še

nikoli doslej. Zaradi prilagodljive velikosti v kuhinji zasede manj prostora, košare pa so primerne za stekleničke s

širokim in ozkim vratom.

Sterilizator 3-v-1

Nastavljiva velikost

Združljiv z vsemi vrstami stekleničk

Primeren za uporabo s stekleničkami s širokim in ozkim vratom

Izjemno hitro delovanje in varna uporaba

6-minutni cikel s samodejnim izklopom

Učinkovita sterilizacija

Naravna parna sterilizacija uniči 99,9 % škodljivih mikrobov

Brez bisfenola A

Ta sterilizator je izdelan iz materialov, ki ne vsebujejo bisfenola A
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Značilnosti Specifikacije

Sterilizator 3-v-1

Zahvaljujoč svoji nastavljivi velikosti se ta

sterilizator Philips AVENT 3-v-1 popolnoma

prilagodi predmetom, ki jih želite sterilizirati, in

vedno zavzame najmanjšo možno količino

prostora v kuhinji. Funkcionalnost 3-v-1

pomeni, da imate na voljo: 1) majhno velikost

za steriliziranje dud 2) srednjo velikost za

steriliziranje prsnih črpalk in krožnikov, nožev

ter vilic za malčke 3) veliko velikost za

steriliziranje 6 stekleničk za dojenčke

Združljiv z vsemi vrstami stekleničk

Sterilizator je zasnovan tako, da je združljiv s

stekleničkami s širokim in ozkim vratom ter

različnimi prsnimi črpalkami in dodatki. To vam

daje popolno svobodo pri izbiranju stekleničk

in dodatkov, ki so najboljši za vas in vašega

otroka. Največja zmogljivost sterilizatorja je

šest stekleničk Philips AVENT velikosti 11

oz/330 ml.

6-minutni cikel in samodejni izklop

Vaše stekleničke in dodatki bodo sterilizirani v

samo 6 minutah. Ko je steriliziranje končano,

se naprava samodejno izklopi, kar zagotavlja

dodatno varnost pri uporabi in manjšo porabo

energije.

Uniči 99,9 % škodljivih mikrobov

Steriliziranje ščiti vašega dojenčka pred

posebej škodljivimi bakterijami, dokler si otrok

ne okrepi imunskega sistema. Sterilizatorji

Philips AVENT so izdelani na osnovi

bolnišnične metode parne sterilizacije, ki je

hitra, preprosta in učinkovita ter brez kakršnih

koli kemikalij. Če ne odpirate pokrova, ostane

vsebina sterilna 24 ur.

Brez bisfenola A

Ta sterilizator je izdelan iz materialov, ki ne

vsebujejo bisfenola A

Teža in dimenzije

Dimenzije: 290 x 160 x 150 (š x d x v) mm

Teža: 1,5 kg

Država porekla

Turčija

Kaj vsebuje

Prijemalke: 1 kos

Steklenička PP 4 oz/125 ml: 2 kos

Steklenička PP 9 oz/260 ml: 2 kos

Napajanje

Napetost: 220 V

Stopnje razvoja

Stopnje: 0–6 mesecev

Združljivost

Združljiv z izdelki Philips AVENT

Material

Polipropilen
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