
 

 

Philips AVENT
Ångsterilisator för mikro

SCF271/20
Ultrasnabb och praktisk
Steriliserar 6 flaskor på 2 minuter*
Philips AVENT ångsterilisator SCF271/20 för mikrovågsugn har en lätt och kompakt 

design som gör att den passar utmärkt för användning såväl hemma som på resan. 
Innehållet hålls sterilt i upp till 24 timmar så länge locket får sitta på.

Ultrasnabb och lätt att använda
• Tillsätt bara vatten, ladda och placera den i mikron

Kompakt och lätt
• Praktiskt på resan. Passar de flesta mikrovågsugnar.

Säker och enkel hantering
• Innehållet hålls sterilt i upp till 24 timmar om sterilisatorn inte öppnas.

Säker och enkel hantering
• Locket låses fast ordentligt med sidohandtag

Ordentlig kapacitet
• Rymmer sex Philips AVENT-flaskor



 Tillsätt bara vatten

Tillsätt bara vatten, ladda och placera den i mikron i 
så lite som två 2 minuter. Den exakta tiden beror på 
mikrovågsugnens Wattal: två minuter vid 1 100–
1 850 Watt, fyra minuter vid 850–1 000 Watt, sex 
minuter vid 500–850 Watt.

Praktiskt på resan

Philips AVENT sterilisator för mikro har utformats 
för att passa de flesta mikrovågsugnar på marknaden. 
Det lilla formatet gör den bekväm på resan, och tack 
vare storleken kan du alltid ha med dig en steril flaska 
när du åker på en kort övernattningsutflykt eller 
längre semester utomlands. Den passar även perfekt 
som en extra sterilisator till far- eller 
morföräldrarnas hem. Mått: 166 (H), 280 (B), 280 (L) 
mm.

Locket låses fast med klämmor

Sterilisatorn för mikro har klämmor på sidan för att 
ge extra säkerhet. Klämmorna låser fast locket 

ordentligt, så att det varma vattnet inte läcker när du 
tar ut sterilisatorn ur mikron. Sidohandtagen har 
också utformats för att hålla sig svala, så att du kan 
hantera sterilisatorn på ett säkert sätt.

Innehållet hålls sterilt

Innehållet hålls sterilt i upp till 24 timmar om 
sterilisatorn inte öppnas.

Rymmer 6 Philips AVENT-flaskor

Trots den lilla storleken är det här den enda 
sterilisatorn för mikro som är utformad för att 
rymma 6 Philips AVENT-flaskor. Medan de flesta 
sterilisatorer för mikro endast rymmer 4 flaskor kan 
du med Philips AVENT sterilisator för mikro 
sterilisera alla flaskor du behöver under en dag på en 
gång. Den går också att använda till att sterilisera 
bröstpumpar.

Naturlig ångsterilisering
Sterilisering handlar om att skydda barnet mot 
särskilt skadliga mjölkbakterier tills immunförsvaret 
är tillräckligt starkt. Philips AVENT sterilisator 
använder sjukhusmetoden för ångsterilisering, som 
är snabb, enkel och effektiv och fri från kemikalier.
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