
Product Picture

Електрически паров
стерилизатор
SCF225/10

Стерилизира 9 бутилки за цял ден хранене
Гарантирана дезинфекция за 10 минути
Новият електрически стерилизатор стерилизира 9 бутилки само за 10 минути. Специалната парна технология почиства парно
в продължение на 3 минути над 95°C, за да се гарантира пълно стерилизиране на всички бутилки и аксесоари.

Лесна употреба
Прибиране на кабела
Подходящ и за задушаване на зеленчуци на пара
Разглобяеми детайли за бързо и лесно почистване
Не използва химикали

Пълна стерилизация за цял ден
Гарантирана дезинфекция с парна технология
Парно в продължение на 3 минути при 95°C

Безопасен и надежден
Стерилизира само за 10 минути
Прозрачен капак
Автоматично изключване и защита срещу прегряване

Висока производителност
Централно стебло за винтови пръстени
Почиства на пара 9 големи бутилки или 6 бутилки с широко гърло



Електрически паров стерилизатор SCF225/10

Акценти Спецификации
Парно в продължение на 3 минути при 95°C
Парно в продължение на 3 минути при 95°C

Гарантирана дезинфекция с парна технология
Пълна стерилизация не означава стерилизация в
съответствие с клиничните стандарти.

Измива 9 големи бутилки или 6 бутилки с широко
гърло
Почиства на пара 9 големи бутилки или 6 бутилки с
широко гърло

Две кошници за всички принадлежности
Две кошници за всички принадлежности

Централно стебло за винтови пръстени
Централно стебло за винтови пръстени

Автоматично изключване и защита срещу
прегряване
Автоматично изключване и защита срещу прегряване

Стерилизира само за 10 минути
Стерилизира само за 10 минути

Прозрачен капак
Прозрачен капак

Разглобяеми детайли за бързо и лесно почистване
Разглобяеми детайли за бързо и лесно почистване

Прибиране на кабела
Спестете място с практичната система за прибиране
на шнура.

Не използва химикали
Не използва химикали

Подходящ и за задушаване на зеленчуци на пара
Подходящ и за задушаване на зеленчуци на пара

 

Технически спецификации
Захранване: 650 W
Вместимост за вода: 90 мл
Време за стерилизиране: 10 минути
Превключвател: Автоматично изключване
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