
 

 

Philips
Elektromos gőzölős 
sterilizáló

SCF225/10
9 üveg tisztítására alkalmas, azaz egynapi etetést tesz lehetővé
Garantált fertőtlenítés 10 perc alatt
Az új Elektromos gőzölős sterilizálónak csupán 10 percre van szüksége 9 üveg 
fertőtlenítéséhez. Különleges, gőzölős technológiája révén 3 percen keresztül 95 Celsius 
fokon gőzöli az üvegeket, így garantálja az üvegek és kiegészítők tökéletes tisztaságát.

Egyszerű használat
• Vezeték tárolása
• Zöldségek párolására is alkalmas
• Levehető részek a gyors és könnyű tisztítás érdekében
• Nincs szükség vegyszerek használatára

Teljes fertőtlenítés egy egész napra
• Garantált fertőtlenítés a gőzölési technológiának köszönhetően
• 3 perces gőzölés 95 °C fokon

Biztonságos és megbízható
• Fertőtlenítés mindössze 10 perc alatt
• Átlátszó fedél
• Automatikus kikapcsolás és túlmelegedés elleni védelem

Nagy kapacitás
• Központi oszlop a csavarmenetes gyűrűknek
• Akár 9 nagy, vagy 6 szélesnyakú üveg fertőtlenítéséhez
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Vezeték tárolása

Helytakarékosság a praktikus vezetéktárolóval.

Nincs szükség vegyszerek használatára
Nincs szükség vegyszerek használatára

Zöldségek párolására is alkalmas
Zöldségek párolására is alkalmas
SCF225/10

Műszaki adatok
Műszaki adatok
• Energiaellátás: 650 W
• Űrtartalom: 90 ml
• Sterilizálási idő: 10 perc
• Kapcsoló: Automatikus kikapcsolás
•
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