
Sacos para esterilizador
a vapor para microondas

 
Esterilização em viagem

Mata 99,9% dos germes
prejudiciais

Fácil de utilizar

5 sacos para 100 ciclos

 
SCF297/05

Esterilização simples e rápida em qualquer momento

Os sacos do esterilizador a vapor para microondas Philips Avent são uma forma rápida, simples e eficaz de

garantir que tem sempre biberões e produtos esterilizados, onde quer que esteja. Com cada saco, pode

esterilizar biberões no microondas em apenas 90 segundos.

Esterilização em microondas rápida e eficaz

Esterilização a vapor em microondas em apenas 90 segundos

Elimina 99,9% dos germes e bactérias

Fácil de usar e manusear

Assinale a caixa de verificação para registar a utilização do saco

Zona de manuseamento seguro para o retirar do microondas em segurança

Cinco sacos reutilizáveis; até 100 utilizações por embalagem

Até 100 utilizações de esterilização no microondas a vapor por embalagem



Sacos para esterilizador a vapor para microondas SCF297/05

Destaques Especificações

Esteriliza em apenas 90 segundos

Cada saco para esterilizador a vapor para

microondas reutilizável pode ser utilizado para

esterilizar biberões, bombas tira leite e outros

produtos para bebé em apenas 90 segundos*

Elimina 99,9% dos germes

Foi comprovado que cada esterilizador a vapor

para microondas elimina 99,9% dos germes e

bactérias.

Caixa de verificação

Cada saco inclui uma caixa de verificação.

Através da marcação da caixa de verificação

pode, de forma rápida e fácil, controlar o

número de vezes que cada saco foi utilizado.

Zona de manuseamento seguro

Cada saco tem uma zona de manuseamento

seguro. Esta é uma área marcada no saco

onde é seguro retirar o saco com as mãos

directamente do microondas.

Até 100 utilizações por embalagem

Cada embalagem de sacos para esterilizador a

vapor para microondas inclui cinco sacos

individuais e cada saco pode ser utilizado até

20 vezes. Isto significa que conseguirá

esterilizar biberões, bombas tira leite e outros

acessórios até 100 vezes com apenas uma

embalagem.

Peso e dimensões

Dimensões da caixa-F: 215 x 125 mm

Capacidade do saco: Esterilizar até 3 biberões

em simultâneo ou 1 bomba tira leite

Dimensão do saco: 278 mm x 210 mm

País de origem

Fabricada na: China

Inclui

Saco para esterilizador a vapor para

microondas: 5 sacos

Fases de desenvolvimento

Fase: 0 - 6 meses

Material

Material dos sacos: infoPET12, CPP60

 

Logótipo Verde da Philips

Os produtos ecológicos da Philips podem

reduzir os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa

ou em várias das vertentes ecológicas da

Philips – eficiência energética, embalagem,

substâncias perigosas, peso, reciclagem e

eliminação e fiabilidade da vida útil.

* A uma potência do microondas >1100 W
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