Цифров паров
стерилизатор

220-240 V

Винаги готов заедно с вас
SCF276/26

Авангардна технология за 24-часова стерилизация
Цифровият паров стерилизатор Philips AVENT работи бързо и непрекъснато, за да
поддържа съдържанието стерилно, докато ви потрябва, и така ви дава повече време за
ежедневните ви задачи.
Предимства и функции:
iQ технология - Интелигентно отговаряща на вашите потребности
Стерилно съдържание денонощно
Цифровият дисплей ви държи в течение
Премахвате елементи по всяко време
Стерилизира 6 шишета само за 6 минути
Ефективно стерилизиране
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Акценти

Спецификации

Стерилно съдържание денонощно

Стерилизира 6 шишета само за 6 минути

Мощност
Напрежение: 220 - 240 V
Тегло и размери
Размери: 320 (В), 235 (Ш), 235 (Д) мм
Тегло: 1,609 кг
Страна на произход
Англия

Поддържа съдържанието стерилно чрез
непрекъснато повторение на този цикъл в
продължение на 24 часа. Функцията за пауза ви дава
възможност да премахвате елементи без прекъсване
на този цикъл.

Поема до шест шишета AVENT 260 мл / 9 унции или
две помпи за изцеждане и аксесоари АVENT Philips.
Стерилизира за 6 минути и съдържанието остава
стерилно в продължение на до 6 часа, ако не се
отваря.

Цифровият дисплей ви държи в течение

Ефективно стерилизиране

Какво е включено
Електронен паров стерилизатор iQ24: 1 бр.
Бутилка за хранене Airflex (125 мл / 4 унции): 1 бр.
Свръхмек биберон за новородени: 1 бр.
Залъгалка за новородени: 1 бр.
Щипки:
1 бр.
Измерителна кана: 1 бр.
Стадии на развитие
Стадии: 0-6 месеца

Усъвършенстван цифров дисплей и предупредителни
звуци ви държат в течение на цикъла на
стерилизиране.

На основата на болничния принцип, интензивната
топлина на парата премахва вредните бактерии.
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