
Dampsteriliseringsposer
til mikrobølgeovnen

 
Sterilisering på farten

Dræber 99,9 % af skadelige
bakterier

Nem at anvende

5 poser til 100 cyklusser

 
SCF297/05

Nem og hurtig sterilisering når som helst og hvor som helst

Philips Avent-dampsteriliseringsposer til mikroovn er en hurtig, nem og effektiv metode til at sikre, at du altid har

sterile babyflasker og -produkter, uanset hvor du befinder dig. Med hver pose kan du på blot 90 sekunder

sterilisere flasker i mikroovnen.

Hurtig og effektiv sterilisering i mikroovn, når du er på farten

Dampsterilisering med mikrobølgeovn klar på kun 90 sekunder

Dræber op til 99,9 % af alle bakterier

Nem håndtering, nem i brug

Afkrydsningsfelt til registrering af brug af pose

Sikker håndteringszone til sikker opsamling fra mikrobølgeovnen

Fem genanvendelige poser kan bruges op til 100 gange pr. pakke

Dampsterilisering i mikrobølgeovn op til 100 gange pr. pakke



Dampsteriliseringsposer til mikrobølgeovnen SCF297/05

Vigtigste nyheder Specifikationer

Steriliserer på bare 90 sekunder

Hver genanvendelige dampsteriliseringspose

til mikrobølgeovn kan bruges til at sterilisere

flasker, brystpumper og andre babyprodukter

på bare 90 sekunder*

Dræber 99,9 % af alle bakterier

Hver dampsteriliseringspose til mikrobølgeovn

dræber beviseligt 99,9 % af alle bakterier.

Afkrydsningsfelt

Hver pose har et afkrydsningsfelt. Ved at

markere afkrydsningsfeltet kan du hurtigt og

nemt holde styr på, hvor mange gange hver

pose er blevet anvendt.

Sikker håndteringszone

Hver pose har en sikker håndteringszone. Dette

er et markeret område på posen, hvor den

sikkert kan samles op direkte fra

mikrobølgeovnen.

Op til 100 anvendelser pr. pakke

Hver pakke med dampsteriliseringsposer til

mikrobølgeovn indeholder fem individuelle

poser, og hver pose kan bruges op til 20

gange. Det betyder, at du vil kunne sterilisere

sutteflasker, brystpumper og andet tilbehør op

til 100 gange med blot én detailsalgspakning.

Vægt og dimensioner

F-boksens mål: 215 x 125 mm

Posestørrelse: Steriliser op til 3 flasker på én

gang eller 1 brystpumpe

Posemål: 278 mm x 210 mm

Oprindelsesland

Fremstillet i: Kina

Hvad følger med

Dampsteriliseringspose til mikrobølgeovn: 5

poser

Udviklingsfaser

Fase: 0-6 måneder

Materiale

Posemateriale: infoPET12, CPP60

 

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt

garanteret lang levetid.

* Ved mikrobølgeovn på >1.100 W

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden

varsel. Varemærker tilhører

Koninklijke Philips N.V. eller deres

respektive ejere.

Udgivelsesdato

2020‑12‑30

Version: 4.0.1

12 NC: 8840 297 05010

EAN: 08 71010 36066 11

www.philips.com

http://www.philips.com/

