
Mikrohöyrysterilointipussit

 
Steriloi myös matkoilla

Hävittää 99,9 % bakteereista

Helppokäyttöinen

5 pussia, yhteensä
100 käyttökertaa

 
SCF297/05

Steriloi helposti ja nopeasti missä ja milloin tahansa

Philips Avent -mikrohöyrysterilointipussit ovat nopea, helppo ja tehokas tapa varmistaa tuttipullojen ja

vauvanhoitotuotteiden steriiliys paikasta riippumatta. Pullot voi steriloida mikroaaltouunissa 90 sekunnissa.

Nopea ja tehokas mikrohöyrysterilointi liikkeellä ollessa

Mikrohöyrysterilointi vain 90 sekunnissa

Hävittää 99,9 % haitallisista bakteereista

Helppo käyttää ja käsitellä

Merkitse käytettyjen pussien valintaruutu

Turvakäsittelyalueen ansiosta pussi on turvallinen nostaa mikroaaltouunista

5 uudelleen käytettävää pussia, jopa 100 käyttökertaa/pakkaus

Mikrohöyrysterilointi jopa 100 kertaa/pakkaus



Mikrohöyrysterilointipussit SCF297/05

Kohokohdat Tekniset tiedot

Steriloi 90 sekunnissa

Jokaista uudelleen käytettävää

mikrohöyrysterilointipussia voi käyttää

pullojen, rintapumppujen ja muiden

vauvanhoitotuotteiden sterilointiin vain

90 sekunnissa*

Hävittää 99,9 % bakteereista

Jokainen mikrohöyrysterilointipussi hävittää

todistetusti 99,9 % bakteereista.

Valintaruutu

Jokaisessa pussissa on valintaruutu.

Merkitsemällä ruudun voit seurata helposti ja

nopeasti, kuinka monta kertaa jokaista pussia

on käytetty.

Turvakäsittelyalue

Jokaisessa pussissa on turvakäsittelyalue.

Pussin voi nostaa mikroaaltouunista

turvallisesti pitämällä kiinni merkitystä

alueesta.

Jopa 100 käyttökertaa/pakkaus

Jokainen mikrohöyrysterilointipakkaus sisältää

viisi erillistä pussia, joista jokaista voi käyttää

enintään 20 kertaa. Voit siis steriloida

tuttipulloja, rintapumppuja ja muita tarvikkeita

yhdellä pakkauksella jopa 100 kertaa.

 

Paino ja mitat

Tuotepakkauksen mitat: 215 x 125 mm

Pussin tilavuus: Steriloi kerralla enintään 3

pulloa tai 1 rintapumppu

Pussin koko: 278 mm x 210 mm

Alkuperämaa

Valmistusmaa:: Kiina

Sisältö

Mikrohöyrysterilointipussi: 5 pussia

Kehitysvaiheet

Vaihe: 0–6 kuukautta

Materiaali

Pussin materiaali: infoPET12, CPP60

 

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino,

kierrätys ja hävittäminen sekä käyttöiän

kestävä luotettavuus.

* Mikroaaltouunin teho yli 1 100 W

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä

ilmoitusta. Tavaramerkit ovat

Koninklijke Philips N.V:n tai

omistajiensa omaisuutta.

Julkaisupäivä

2020‑12‑30

Versio: 4.0.1

12 NC: 8840 297 05010

EAN: 08 71010 36066 11

www.philips.com

http://www.philips.com/

