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Електрически паров
стерилизатор

 

220-240 V

 
SCF274/34

Стерилизира 6 бутилки само за 8 минути
Удобен и лесен за използване
Стерилно съдържание за до 6 часа

Лесна употреба
Просто добавете вода, заредете и включете

Безопасна, лесна работа
Съдържанието остава стерилно до 6 часа, ако не се отваря

Голяма вместимост
Побира до шест бутилки Philips Avent

Бързо
Съдържанието се стерилизира и е готово за употреба за около 8 минути

Ефективно стерилизиране
Допълнителна защита с естественото парово стерилизиране



Електрически паров стерилизатор SCF274/34

Акценти Спецификации
Побира до 6 бутилки

Стерилизаторът е конструиран интелигентно, така че
да заема малко място в кухнята ви, въпреки че
побира 6 бутилки Philips Avent или 2 помпи за кърма
Philips Avent. Двете кошници в уреда могат да се
закопчаят една за друга, образувайки една голяма
кошница, за по-лесно почистване на дребни
предмети като залъгалки и биберони.

Стерилно съдържание за 6 часа
След извършване на цикъла на стерилизиране,
съдържанието в електрическия стерилизатор Philips
Avent ще остане стерилно до 6 часа, ако капакът не
се отваря.

Съдържанието се стерилизира за 8 минути
С електрическия стерилизатор Philips Avent можете
да стерилизирате съдържанието само за 8 минути

Просто добавете вода
Електрическият стерилизатор Philips Avent е
изключително лесен за употреба. Просто добавете
вода, заредете стерилизатора със съдържанието,
което желаете да стерилизирате, и го включете.

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.

Захранване
Voltage: 220 – 240 V

Тегло и размери
Размери: 313 (В), 235 (Ш), 235 (Д) мм
Тегло: 1,575 кг

Страна на произход
Англия

Какво включва
Щипки: 1 бр.

Стадии на развитие
Етап: 0 – 6 месеца
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