
4-in-1 elektrische
stoomsterilisator

 
Doodt 99,9% van de bacteriën

Steriliseert in 6 minuten

Voor 6 Philips Avent-flessen

Aanpasbaar 4-in-1-ontwerp

 
SCF286/02

Heel gemakkelijk en effectief steriliseren
Flexibel en eenvoudig te vullen

De 4-in-1 sterilisator kan in grootte worden aangepast en neemt daardoor weinig

ruimte in de keuken in. Het meegeleverde vaatwasmachinemandje houdt kleine

items in de vaatwasser bij elkaar, zodat ze allemaal tegelijk in de sterilisator

kunnen.

Ruimtebesparend 4-in-1-ontwerp

Modulair 4-in-1 sterilisatorontwerp

Snelle, effectieve sterilisatie met behulp van natuurlijke stoom

Natuurlijke stoomsterilisatie doodt 99,9% van alle schadelijke bacteriën

Bij een gesloten deksel blijft de inhoud tot 24 uur steriel

Snel proces en automatische uitschakeling

Ingebouwd display toont de vooruitgang

Eenvoudig schoon te maken, kan veilig worden gesteriliseerd

Eenvoudig schoon te maken, kan veilig worden gesteriliseerd

Geschikt voor verschillende soorten flessen en andere producten

Veel ruimte

Geschikt voor het steriliseren van verschillende flessen, borstkolven en accessoires



4-in-1 elektrische stoomsterilisator SCF286/02

Kenmerken

Flexibele 4-in-1 sterilisator

Dankzij het unieke ontwerp van de sterilisator

kun je de flessen en accessoires flexibel

plaatsen en gemakkelijk ordenen. Dit maakt

het in- en uitruimen zeer eenvoudig.

Bovendien neemt het weinig ruimte in de

keuken in. Het meegeleverde

vaatwasmachinemandje houdt kleine items in

de vaatwasser bij elkaar, zodat ze allemaal

tegelijk in de sterilisator kunnen.

Natuurlijke stoomsterilisatie

De sterilisator maakt gebruik van natuurlijke

stoom voor het steriliseren van babyflessen en

andere producten en het doden van 99,9% van

alle schadelijke bacteriën zonder chemicaliën

te gebruiken. Zo kun je erop vertrouwen dat al

je babyflessen en andere producten steriel zijn.

Blijft maximaal 24 uur steriel

De sterilisator zorgt ervoor dat babyflessen,

borstkolven enz. maximaal 24 uur steriel

blijven wanneer het deksel gesloten blijft.

Snel steriliseren

Het sterilisatieproces duurt slechts 6 minuten.

Daarna schakelt de sterilisator automatisch uit.

Snel en veilig.

Veel ruimte

Groot genoeg om zes Philips Avent Classic- en

Natural-flessen van 330 ml tegelijk te

steriliseren.

Open ontwerp

Dankzij het open ontwerp kun je de

verwarmingsplaat eenvoudig schoonmaken en

keer op keer steriliseren met schone stoom.

Ingebouwd display

De sterilisator beschikt over een ingebouwd

display om het verloop van de

sterilisatiecyclus te laten zien. Bovendien wordt

ook aangegeven wanneer de flessen zijn

afgekoeld en veilig kunnen worden verwijderd.

Geschikt voor verschillende flestypen

De sterilisator is geschikt voor gebruik met

babyflessen met een standaardhals en een

brede hals, maar is ook geschikt voor andere

babyproducten zoals borstkolven en

accessoires.
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Specificaties

Technische specificaties

Sterilisatietijd: 6 minuten

Energieverbruik: 650 W

Voltage: 50 - 60 Hz

Veiligheidsklasse: Klasse 1

Gewicht en afmetingen

Afmetingen: 290 x 160 x 350 (b x d x h) mm

Gewicht: 1,5 kg

Land van herkomst

Geproduceerd in: Turkije

Inclusief

Elektrische stoomsterilisator: 1 stuk

Tang: 1 stk

Vermogen

Voltage: 220 - 240 volt

Ontwikkelingsfases

Stapje: 0 - 6 maanden

Compatibiliteit

Combineerbaar met de Philips Avent-serie

Materiaal

Polypropyleen

 

 

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving worden

gewijzigd. Handelsmerken zijn het

eigendom van Koninklijke Philips N.V.

en hun respectieve eigenaren.

Publicatiedatum

2020‑12‑23

Versie: 10.1.1

EAN: 08 71010 35366 66

www.philips.com

http://www.philips.com/

