Máy tiệt trùng hơi nước
3 trong 1
Diệ t 99,9% các loại vi trùng có hại
Tiệ t trùng trong 6 phút
Chứa được đến 6 bình sữa Philips
Avent
Thiết kế 3 trong 1 có thể điều chỉnh
SCF284/02

Tiệt trùng tiện lợi và hiệu quả
Sắp đặt vật dụng linh hoạt và dễ dàng
Máy tiệ t trùng hơi nước 3 trong 1 Philips Avent có kích thước có thể điều chỉnh, chiếm ít không
gian phòng bếp nhất và vừa khít hoàn hảo với những đồ vật bạn muốn khử trùng bất kể là những
đồ vật có kích thước nhỏ hay toàn bộ phụ kiệ n.
Thiết kế tiết kiệ m không gian 3 trong 1
Thiết kế máy tiệ t trùng dạng khối 3 trong 1
Tiệ t trùng hiệ u quả bằng hơi nước tự nhiên
Tiệ t trùng hơi nước tự nhiên tiêu diệ t 99,9% các loại vi khuẩn có hại
Đượ c giữ khử trùng lên đến 24 giờ nếu nắp đượ c đóng
Chu kỳ vận hành nhanh và chức năng tự động tắt
Phù hợp với nhiều loại bình và sản phẩm khác nhau
Thiết kế rộng rãi
Tiệ t trùng nhiều loại bình sữa, dụ ng cụ hút sữa và phụ kiệ n khác nhau
Dễ vệ sinh và tiệ t trùng an toàn
Dễ vệ sinh và tiệ t trùng an toàn

Máy tiệt trùng hơi nước 3 trong 1

SCF284/02

Những nét chính

Các thông số

Máy tiệ t trùng linh hoạt 3 trong 1

Thời gian tiệ t trùng nhanh

Xuất xứ
Được sản xuất tại: Thổ Nhĩ Kỳ
Dụng cụ đi kèm
Máy tiệ t trùng hơi nước bằng điệ n: 1 máy
Kẹ p: 1 cái
Công suất
Điệ n áp: 220-240 V

Thiết kế dạng khối độc đáo củ a máy tiệ t trùng chiếm ít
không gian phòng bếp nhất, đồng thời vừa khít với các
bình sữa và phụ kiệ n giúp bạn sắp đặt chúng dễ dàng.
Cho vật dụ ng vào hay lấy ra đều vô cùng thuận tiệ n.

Chu kỳ tiệ t trùng chỉ mất khoảng 6 phút. Sau đó, máy
tiệ t trùng tự động tắt, cho bạn tốc độ và độ an toàn cao
hơn.
Thiết kế rộng rãi

Các giai đoạn phát triể n
Giai đoạn: 0 - 6 tháng
Chất liệ u
Polypropylene

Tiệ t trùng hơi nước tự nhiên
Khối lượng và kích thước
Kích thước: 290 x 160 x 150 (rộng x sâu x cao) mm
Khối lượng: 1,5 kg
Tương thích
Tương thích với dòng sản phẩm Philips-Avent

Máy tiệ t trùng dùng hơi nước tự nhiên để khử trùng
bình sữa và các sản phẩm khác, tiêu diệ t 99,9% các loại
vi khuẩn có hại mà không sử dụ ng hóa chất. Là lựa chọn
hoàn hảo, giúp bạn luôn yên tâm bình sữa và các vật
dụ ng khác luôn đượ c khử trùng.

Chứa đượ c tới sáu bình sữa thiết kế Cổ điể n (Classic)
và Tự nhiên (Natural) Philips Avent 330ml đượ c khử
trùng trong một lần.

Thông số kỹ thuật
Mức tiêu thụ điệ n: 650 W
Điệ n áp: 50-60Hz
Phân loại an toàn: Lớp 1

Thiết kế dạng mở

Được giữ khử trùng lên đến 24 giờ

Với thiết kế dạng mở củ a chúng tôi, bạn có thể dễ
dàng giữ cho đế nhiệ t luôn sạch sẽ, cho phép bạn luôn
khử trùng với hơi nước sạch.
Máy tiệ t trùng sẽ giữ các vật dụ ng như bình sữa, dụ ng
cụ hút sữa, v.v đượ c khử trùng lên đến 24 giờ nếu nắp
đượ c đóng.

Sử dụng với nhiều loại bình sữa
Máy tiệ t trùng sử dụ ng đượ c cho cả hai loại bình sữa cổ
chuẩn và cổ rộng. Máy cũng thích hợ p sử dụ ng với các
loại sản phẩm dành cho bé khác như dụ ng cụ hút sữa
và phụ kiệ n.
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Biể u tượng xanh của Philips
Các Sản Phẩm Xanh củ a Philips có thể giảm chi phí,
mức tiêu thụ năng lượ ng và khí thải CO2. Bằng cách
nào? Các sản phẩm này đượ c cải thiệ n đáng kể về tiêu
chí thân thiệ n với môi trường, bao gồm: Hiệ u suất sử
dụ ng năng lượ ng, Đóng gói, Chất độc hại, Trọng lượ ng,
Tái chế, rác thải và Tuổi thọ sử dụ ng.

