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Vienkāršākais sterilizēšanas veids
Regul. izmērs aizņem maz vietas virt.

Mūsu jaunais elektriskais tvaika sterilizators ir izstrādāts, lai padarītu sterilizēšanu maksimāli vienkāršu. Tam ir

regulējams izmērs, tāpēc tas aizņem mazāk vietas virtuvē, un grozi ir piemēroti pudelēm gan ar platu, gan šauru

kakliņu.

Sterilizators trīs vienā

Regulējams izmērs

Piemērots visu veidu pudelēm

Piemērots pudelēm gan ar platu, gan ar šauru kakliņu

Īpaši ātrs un drošs

6 minūšu cikls ar automātisku izslēgšanas funkciju

Efektīva sterilizācija

Sterilizācija bez ķimikālijām likvidē 99,9% kaitīgo mikrobu

Nesatur BPA

Šis sterilizators ir izgatavots no materiāliem, kas nesatur bisfenolu A (BPA)



Elektr. tvaika sterilizators trīs vienā SCF285/03

Izceltie produkti Specifikācijas

Sterilizators trīs vienā

Pateicoties tā regulējamam izmēram, šis trīs

vienā Philips AVENT sterilizators ir lieliski

piemērots sterilizējamiem priekšmetiem un

aizņem maz vietas virtuvē. Trīs vienā

funkcionalitāte: 1) neliela izmēra konfigurācija

knupīšu sterilizācijai; 2) vidēja izmēra

konfigurācija krūts piena pumpju, barošanas

šķīvju, nažu un dakšiņu sterilizēšanai; 3) liela

izmēra konfigurācija 6 mazuļa pudelīšu

sterilizēšanai.

Piemērots visu veidu pudelēm

Sterilizators ir piemērots gan pudelēm ar platu,

gan šauru kakliņu, kā arī dažādiem krūts piena

pumpjiem un piederumiem. Jūs varat brīvi

izvēlēties pudeles un piederumus, kas ir

vislabāk piemēroti jums un jūsu mazulim.

Pavisam sterilizatorā var ielikt sešas 30 ml

Philips AVENT pudeles.

6 minūšu cikls un automātiska izslēgšana

Pudeļu un piederumu sterilizācija ilgst tikai

6 minūtes. Kad sterilizācijas process ir

pabeigts, ierīce tiek automātiski izslēgta,

sniedzot papildu drošību un taupot

elektroenerģiju.

Likvidē 99,9% kaitīgo mikrobu

Sterilizācija pasargā mazuli no īpaši kaitīgām

baktērijām, kamēr viņa imūnsistēma vēl nav

pietiekami stipra. Philips AVENT sterilizatorā

sterilizācija tiek veikta pēc slimnīcās

izmantojamas sterilizācijas ar tvaiku metodes,

kas ir ātra, vienkārša un efektīva, kā arī tai

netiek izmantotas ķimikālijas. Izstrādājumi ir

sterili 24 stundas, ja netiek atvērts sterilizatora

vāks.

Nesatur BPA

Šis sterilizators ir izgatavots no materiāliem,

kas nesatur bisfenolu A (BPA)

Svars un izmēri

Izmēri: 290 x 160 x 150 (pl. x dz. x augst.) mm

Svars: 1,5 kg

Izcelsmes valsts

Turcija

Kas ir iekļauts

Standziņas: 1 gab.

PP pudelīte 125 ml: 2 gab.

PP pudelīte 260 ml: 2 gab.

Strāvas padeve

Spriegums: 220 V

Attīstības posmi

Posmi: 0-6 mēneši

Saderība

Saderīgs ar Philips-AVENT klāstu

Materiāls

Polipropilēns
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