
Product Picture

Elektrický parní
sterilizátor

SCF225/10

Sterilizuje 9 lahví pro celodenní krmení
Zaručuje dezinfekci během 10 minut

Nový elektrický sterilizátor sterilizuje 9 lahví pouze za 10 minut. Zvláštní technologie parního ohřívání provádí

čištění 3 minuty párou o teplotě vyšší než 95 °C, aby všechny lahve a příslušenství byly zcela sterilizované.

Snadné použití
Úložný prostor pro kabel

Vhodné i pro parní ohřívání zeleniny

Snímatelné části pro rychlé a snadné čištění

Bez použití chemických látek

Úplná sterilizace na celý den
Zaručená dezinfekce pomocí technologie parního ohřívání

Čištění párou po dobu 3 minut při teplotě 95 °C

Bezpečné a spolehlivé
Sterilizace za pouhých 10 minut

Průhledné víčko

Automatické vypnutí a ochrana před přehřátím

Vysoká kapacita
Střední sloupek na závitové kroužky

Vyčistí párou 9 velkých lahví nebo 6 lahví se širokým hrdlem



Elektrický parní sterilizátor SCF225/10

Přednosti Specifikace
Čištění párou po dobu 3 minut při teplotě
95 °C
Čištění párou po dobu 3 minut při teplotě 95 °C

Zaručená dezinfekce pomocí technologie
parního ohřívání
Úplná sterilizace není sterilizací podle

klinických norem.

Vyčistí 9 velkých lahví nebo 6 lahví se
širokým hrdlem
Vyčistí párou 9 velkých lahví nebo 6 lahví se

širokým hrdlem

Dva košíky na veškeré příslušenství
Dva košíky na veškeré příslušenství

Střední sloupek na závitové kroužky
Střední sloupek na závitové kroužky

Automatické vypnutí a ochrana před
přehřátím
Automatické vypnutí a ochrana před přehřátím

Sterilizace za pouhých 10 minut
Sterilizace za pouhých 10 minut

Průhledné víčko
Průhledné víčko

Snímatelné části pro rychlé a snadné čištění
Snímatelné části pro rychlé a snadné čištění

Úložný prostor pro kabel
Ušetřete místo díky šikovnému systému pro

skladování kabelu.

Bez použití chemických látek
Bez použití chemických látek

Vhodné i pro parní ohřívání zeleniny
Vhodné i pro parní ohřívání zeleniny

 

Technické údaje
Spotřeba: 650 W

Doba sterilizace: 10 minut

Kapacita vody: 90 ml

Přepínač: Automatické vypnutí
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