
Product Picture

Digitální parní

sterilizátor
 

220-240 V

 
SCF276/26

Je vždy v pohotovosti, stejně jako vy
Rozvinutá technologie pro celodenní sterilizaci

Digitální parní sterilizátor Philips Avent pracuje rychle a průběžně. Zachovává obsah sterilní, dokud jej nebudete

potřebovat, takže získáte více času pro jiné denní aktivity.

Výhody a funkce:

Efektivní sterilizace

iQ technologie- Inteligentně splňuje vaše potřeby

Sterilní obsah ve dne i v noci

Displej poskytuje průběžné informace

Sterilizuje 6 lahví jen za 6 minut

Pomůcky můžete kdykoli vyjmout



Digitální parní sterilizátor SCF276/26

Přednosti Specifikace

IQ- Intelig. reaguje a splňuje potřeby

Výrobky Philips Avent iQ vybavené pokročilou

technologií jsou chytré a rychle reagují. Jsou

předurčeny k tomu, aby usnadnily krmení

a péči o vaše dítě.

Sterilní obsah ve dne i v noci

Udržuje obsah sterilní, protože průběžně

opakuje tento cyklus celých 24 hodin. Funkce

pozastavení umožňuje vyjmout pomůcky, aniž

by došlo k přerušení cyklu.

Displej poskytuje průběžné informace

Pokročilý digitální displej a zvuková upozornění

poskytují průběžné informace během celého

sterilizačního cyklu.

Pomůcky můžete kdykoli vyjmout

Pomůcky můžete kdykoli vyjmout

Sterilizuje 6 lahví jen za 6 minut

Vejde se do něj až šest 260ml lahví Avent nebo

dvě odsávačky mateřského mléka Philips Avent

a příslušenství. Sterilizace trvá 6 minut a obsah

zůstane sterilní po dobu 6 hodin, pokud není

přístroj otevřen.

Efektivní sterilizace

Intenzivní teplo páry ničí škodlivé bakterie

podle stejného principu, jaký se používá

v nemocnicích.

 

Spotřeba

Napětí: 220–240 V

Hmotnost a rozměry

Rozměry: 320 (V), 235 (Š), 235 (D) mm

Hmotnost: 1,609 kg

Země původu

Anglie

Co je součástí

Kleště: 1 ks

Mimořádně měkký dudlík s průtokem pro

novorozence: 1 ks

Láhev na krmení Airflex (125 ml): 1 ks

Dudlík pro novorozence: 1 ks

Measuring jug: 1 ks

Elektronický parní sterilizátor iQ24: 1 ks

Stupně vývoje

Fáze: 0–6 měsíců
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