
Sterilizator electric
cu abur 2 în 1

 
Distruge 99,9% din germenii
dăunători

Sterilizează în 10 minute

Încap 5 biberoane Philips Avent

Design 2 în 1 cu economie de
spaţiu

 
SCF922/01

Sterilizare compactă, eficientă
Design care economiseşte spaţiul

Compact şi uşor de utilizat, sterilizatorul electric cu abur Philips Avent 2 în 1 îţi

permite să sterilizezi biberoane standard şi cu gât larg într-un singur pas simplu.

Design 2 în 1 cu economisire de spaţiu

Sterilizator cu design 2 în 1

Sterilizare eficientă cu abur natural

Sterilizarea cu abur natural distruge 99,9% din germenii dăunători

Conţinutul rămâne steril până la 24 ore în cazul în care capacul nu este deschis

Ciclu rapid şi funcţie de oprire automată

Se potriveşte diverselor tipuri de biberoane şi altor produse

Design spaţios

Sterilizează diferite biberoane, pompe de sân şi accesorii

Design compact, uşor de utilizat

Design multifuncţional ingenios al capacului

Uşor de curăţat şi sterilizare sigură

Uşor de curăţat şi sterilizare sigură



Sterilizator electric cu abur 2 în 1 SCF922/01

Repere

Sterilizator compact 2 în 1

Sterilizează eficient biberoanele şi accesoriile

tale prin punerea tetinelor, a capacelor şi a

suzetelor în coşul mic inclus. Sterilizatorul are

şi un design suplu, care nu o să ocupe mult

spaţiu.

Sterilizare cu abur natural

Sterilizatorul utilizează abur natural pentru a

steriliza biberoanele şi alte produse,

distrugând 99,9 % din germenii dăunători, fără

a utiliza substanţe chimice. Perfect pentru a-ţi

oferi liniştea faptului de a şti că toate

biberoanele şi celelalte produse sunt sterile.

Steril până la 24 ore

Sterilizatorul menţine conţinutul său -

biberoane, pompe de sân etc. - sterile până la

24 ore în cazul în care capacul nu este deschis.

Sterilizare rapidă

Ciclul de sterilizare durează aproximativ 10

minute, după care se opreşte automat.

Design spaţios

Sterilizatorul are un design compact, cu toate

acestea încap până la 5 biberoane Philips

Avent deodată.

Design deschis

Cu ajutorul designului nostru deschis, poţi

menţine uşor placa de încălzire curată, ceea ce

îţi permite să sterilizezi cu abur curat de fiecare

dată.

Se potriveşte cu diferite tipuri de biberoane

Sterilizatorul poate fi utilizat atât pentru

biberoanele cu gât standard, cât şi pentru cele

cu gât larg. Poate fi utilizat şi pentru alte

produse pentru copii, cum ar fi pompe de sân

şi accesorii.

Design multifuncţional al capacului

Capacul sterilizatorului a fost ingenios

proiectat pentru a putea fi agăţat pe latura

sterilizatorului după utilizare sau pentru a-l

scoate şi a-l folosi ca suport pentru biberoane

şi alte produse.
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Specificaţii

Specificaţii tehnice

Durata sterilizării: 10 minute

Consum de energie: 550 W

Clasă de securitate: Clasa 1

Tensiune: 50-60 Hz

Greutate şi dimensiuni

Dimensiuni: 260x308x180 mm

Greutate: 1,5 kg

Ţara de origine

Fabricat în: China

Alimentare

Tensiune: 220-240 V

Etape de dezvoltare

Etape: 0 - 6 luni

Compatibilitate

Compatibil cu gama Philips-Avent

Material

Polipropilenă

Include

Sterilizator electric cu abur: 1 bucată
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