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Свръхбърз и удобен
Стерилизира 6 бутилки за 2 минути*
Леката и компактна конструкция на микровълновия парен стерилизатор Philips Avent го прави идеален за използване в дома
ви и извън него. Съдържанието остава стерилно в продължение на 24 часа, ако капакът не се отваря.
Свръхбърз, лесен за употреба
Просто добавете вода, заредете и поставете в микровълновата фурна
Компактна и лека
Удобно при пътуване. Побира се в повечето микровълнови фурни.
Безопасна, лесна работа
Съдържанието остава стерилно в продължение на 24 часа, ако не се отваря
Безопасна и лесна работа
Страничните дръжки затварят сигурно капака
Голяма вместимост
Побира 6 бутилки Philips Avent
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Акценти
Естествено парово стерилизиране
Стерилизирането осигурява защита за вашето бебе
срещу особено вредните бактерии в млякото, докато
имунната му система укрепне достатъчно.
Стерилизаторът Avent на Philips използва прилагания
в болничните заведения метод на парово
стерилизиране, който е бърз, лесен и ефикасен и без
използване на химикали.

Съдържанието остава стерилно

Побира 6 бутилки Philips Avent

Съдържанието остава стерилно в продължение на 24
часа, ако не се отваря

Въпреки малките си размери, това е единственият
микровълнов стерилизатор, който побира 6 бутилки
Philips Avent. Докато повечето микровълнови
стерилизатори побират само 4 бутилки,
микровълновият стерилизатор Philips Avent ви
позволява да стерилизирате наведнъж бутилките,
които ще използвате през целия ден. Подходящ е и
за стерилизиране на помпи за кърма.

Щипките затварят сигурно капака

Удобно при пътуване

Микровълновият стерилизатор има щипки отстрани
за по-голяма сигурност. Щипките затварят сигурно
капака и предотвратяват изтичането на гореща вода,
когато извадите стерилизатора от микровълновата
фурна. Страничните дръжки са направени така, че да
остават по-студени с цел безопасна работа със
стерилизатора.

Просто добавете вода

Микровълновият стерилизатор Avent на Philips е
конструиран за използване с повечето микровълнови
фурни на пазара. С малките си размери той е удобен
за пътуване и гарантира, че винаги ще имате
стерилна бутилка, без значение дали отивате на
еднодневна екскурзия, или на почивка в чужбина. Той
е и идеално средство за допълнително
стерилизиране, когато бебето гостува на баба и дядо.
Размери: 166 (В), 280 (Ш), 280 (Д) мм.

Просто добавете вода, заредете и поставете в
микровълновата фурна за 2 или повече минути.
Точната продължителност на цикъла зависи от
мощността във ватове на микровълновата ви фурна: 2
мин. при 1100 -1850 вата, 4 мин. при 850 -1000 вата,
6 мин. при 500 - 850 вата.
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Спецификации
Етапи на развитие
Етап: 0 – 6 месеца
England

Тегло и размери
Dimensions: 166 (В), 280 (Ш), 280 (Д) mm
Weight: 740 g
Свръхмек биберон за новородени: 1 pcs
Свръхмек биберон с бавен поток: 1 pcs
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Какво включва
Microwave steam sterilizer: 1 pcs
Tongs: 1 pcs
Бутилка за хранене Airflex (260 мл / 9 унции): 1 pcs
Бутилка за хранене Airflex (125 мл / 4 унции): 1 pcs
Залъгалка за новородени: 1 pcs

