
Coletores esterilizadores a
vapor para micro-ondas

 
Esterilizar em qualquer lugar

Mata 99,9% dos germes

Fácil de usar

5 coletores de 100 ciclos

 
SCF297/05

Esterilização fácil e rápida em qualquer lugar e momento

Coletores de esterilização Philips Avent a vapor para micro-ondas são a forma mais fácil, rápida e eficaz para

garantir que você sempre tenha mamadeiras e produtos esterilizados onde quer que você vá. Com os coletores,

as mamadeiras podem ser esterilizadas no micro-ondas em apenas 90 segundos.

Esterilização rápida e eficaz no micro-ondas

Esterilização a vapor no micro-ondas em apenas 90 segundos

Elimina 99,9% dos germes e bactérias

Fácil de usar e de esterilizar

Marcação para registrar os usos do coletor

Zona de manuseio seguro para tirar do micro-ondas

Cinco coletores reutilizáveis para até 100 usos

Até 100 esterilizações a vapor no micro-ondas por pacote



Coletores esterilizadores a vapor para micro-ondas SCF297/05

Destaques Especificações

Esteriliza em apenas 90 segundos

Cada coletor reutilizável de esterilização a

vapor para micro-ondas pode ser usado para

esterilizar mamadeiras, extratores de leite e

outros produtos para bebês em apenas 90

segundos*

Elimina 99,9% dos germes

Foi comprovado que o esterilizador a vapor

para micro-ondas elimina 99,9% dos germes e

bactérias.

Marcação

Cada coletor inclui uma marcação para você

controlar facilmente o número de vezes que

cada coletor foi usado.

Zona de manuseio seguro

Cada coletor conta com uma zona de

manuseio seguro demarcada para retirar do

micro-ondas com segurança.

Até 100 usos por pacote

Cada pacote de esterilização a vapor no micro-

ondas inclui cinco coletores, sendo que cada

um pode ser usado até 20 vezes. Isso significa

que você poderá esterilizar mamadeiras,

extratores de leite e outros acessórios até 100

vezes com apenas um pacote.

Peso e dimensões

Dimensões da caixa F: 215 X125 mm

Capacidade do coletor: Esteriliza até 3 frascos

de cada vez ou 1 extrator de leite

Dimensão do coletor: 278 mm x 210 mm

País de origem

Feito na: China

O que está incluído

Coletor esterilizador a vapor para micro-

ondas: 5 coletores

Fases do desenvolvimento

Fase: 0 a 6 meses

Material

Material do coletor: infoPET12, CPP60

 

Selo Verde da Philips

Produto Verde Philips, com EcoDesign

aprovado internacionalmente e com auditoria

KPMG. Os Produtos Verdes da Philips podem

reduzir custos, o consumo de energia e as

emissões de CO2. Como? Eles oferecem

melhorias ambientais significativas em uma

ou mais áreas Philips Verde — Eficiência

energética, Embalagens, Substâncias

perigosas, Peso, Reciclagem e descarte e

Confiabilidade durante o período de vida útil.

Obtenha mais informações sobre produtos

verdes

* Para micro-ondas com até voltagem de até 1.100 W
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