
Ηλεκτρικός αποστειρωτής

ατμού 4 σε 1

 
Σκοτώνει 99,9% των βλαβερών

μικροβίων

Αποστειρώνει σε 6 λεπτά

Χωράει 6 μπιμπερό Philips Avent

Ρυθμιζόμενη σχεδίαση 4 σε 1

 
SCF286/02

Απίστευτα πρακτική και αποτελεσματική αποστείρωση

Εύκολο και ευέλικτο γέμισμα

Χάρη στο ρυθμιζόμενο μέγεθός του, ο αποστειρωτής 4 σε 1 καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο

στην κουζίνα σας. Το ενσωματωμένο καλάθι για το πλυντήριο πιάτων συγκρατεί όλα τα μικρά

εξαρτήματα και σας επιτρέπει να τα μεταφέρετε όλα μαζί στον αποστειρωτή.

Σχεδίαση 4 σε 1 που εξοικονομεί χώρο

Αρθρωτή σχεδίαση αποστειρωτή 4 σε 1

Γρήγορη και αποτελεσματική αποστείρωση με φυσικό ατμό

Η φυσική αποστείρωση με ατμό σκοτώνει το 99,9% των βλαβερών μικροβίων

Αποστειρωμένα για έως και 24 ώρες, αν δεν ανοιχτεί το καπάκι

Γρήγορος κύκλος και αυτόματη διακοπή λειτουργίας

Ενσωματωμένη οθόνη που παρουσιάζει την πρόοδο

Εύκολος καθαρισμός και ασφαλής αποστείρωση

Εύκολος καθαρισμός και ασφαλής αποστείρωση

Χωράει διάφορους τύπους μπιμπερό και άλλα προϊόντα

Ευρύχωρος σχεδιασμός

Αποστειρώνει διάφορα μπιμπερό, θήλαστρα και αξεσουάρ
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Χαρακτηριστικά

Ευέλικτος αποστειρωτής 4 σε 1

Η μοναδική αρθρωτή σχεδίαση του αποστειρωτή

σάς επιτρέπει να τοποθετείτε τα μπιμπερό και άλλα

αξεσουάρ με ευελιξία και να τα οργανώνετε εύκολα,

για γρήγορη τοποθέτηση και αφαίρεση. Επίσης,

καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο στην κουζίνα σας. Το

παρεχόμενο καλάθι κρατά συγκεντρωμένα τα μικρά

αντικείμενα στο πλυντήριο πιάτων και σας επιτρέπει

να τα μεταφέρετε όλα μαζί στον αποστειρωτή.

Αποστείρωση με φυσικό ατμό

Ο αποστειρωτής χρησιμοποιεί φυσικό ατμό για την

αποστείρωση μπιμπερό και άλλων προϊόντων,

σκοτώνοντας το 99,9% των βλαβερών μικροβίων

χωρίς τη χρήση χημικών. Έτσι έχετε τη σιγουριά ότι

όλα τα μπιμπερό και τα υπόλοιπα προϊόντα σας είναι

αποστειρωμένα.

Αποστειρωμένα για έως και 24 ώρες

Ο αποστειρωτής διατηρεί τα περιεχόμενά του -

μπιμπερό, θήλαστρα κ.λπ.- αποστειρωμένα για έως

και 24 ώρες, εφόσον δεν ανοιχτεί το καπάκι.

Γρήγορη αποστείρωση

Ο κύκλος αποστείρωσης διαρκεί μόλις 6 λεπτά. Μετά

από αυτό το διάστημα, ο αποστειρωτής

απενεργοποιείται αυτόματα, προσφέροντάς σας

ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα και ασφάλεια.

Ευρύχωρος σχεδιασμός

Χωράει μέχρι έξι μπιμπερό Classic και Natural 330

ml/11 oz της Philips Avent για ταυτόχρονη

αποστείρωση.

Ανοιχτός σχεδιασμός

Χάρη στο σχεδιασμό ανοιχτού τύπου, μπορείτε να

διατηρείτε καθαρή τη θερμαντική πλάκα με ευκολία,

ώστε να αποστειρώνετε κάθε φορά με καθαρό ατμό.

Ενσωματωμένη οθόνη

Ο αποστειρωτής διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη που

παρουσιάζει την πορεία του κύκλου αποστείρωσης.

Επίσης, σας ενημερώνει πότε τα μπιμπερό έχουν

κρυώσει αρκετά, ώστε να μπορείτε να τα αφαιρέσετε

με ασφάλεια.

Λειτουργεί με διάφορους τύπους μπιμπερό

Ο αποστειρωτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για

μπιμπερό με κανονικό και πλατύ στόμιο. Χωράει

επίσης και άλλα βρεφικά προϊόντα, όπως θήλαστρα

και αξεσουάρ.
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Προδιαγραφές

Τεχνικές προδιαγραφές

Χρόνος αποστείρωσης: 6 λεπτά

Κατανάλωση ρεύματος: 650 W

Τάση: 50-60 Hz

Ταξινόμηση ασφάλειας: Class 1

Βάρος και διαστάσεις

Διαστάσεις: 290 x 160 x 350 (Π x Β x Υ) χιλιοστά

Βάρος: 1,5 κ.

Χώρα προέλευσης

Κατασκευάζεται στην: Τουρκία

Τι περιλαμβάνεται

Ηλεκτρικός αποστειρωτής ατμού: 1 τεμάχιο

Λαβίδα: 1 τεμάχιο

Ρεύμα

Τάση: 220-240 volt

Στάδια ανάπτυξης

Στάδια: 0 - 6 μηνών

Συμβατότητα

Συμβατότητα με τη σειρά προϊόντων της Philips

Avent

Υλικό κατασκευής

Πολυπροπυλένιο
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