
Product Picture

Elektriskais tvaika
sterilizators

SCF225/10

Sterilizē 9 pudelītes visai barošanas dienai
Dezinfekcija 10 minūtēs

Jaunais elektriskais sterilizators sterilizē 9 pudelītes tikai 10 minūtēs. Īpašā tvaicēšanas tehnoloģija veic tīrīšanu ar

tvaiku 3 minūšu ilgumā virs 95C temperatūrā, lai nodrošinātu, ka visas pudelītes un piederumi ir pilnībā sterilizēti.

Vienkārša lietošana
Vada glabātava

Tāpat arī izmantojams dārzeņu tvaicēšanai

Noņemamas daļas ātrai un drošai tīrīšanai

Netiek izmantotas ķimikālijas

Pilnīga sterilizācija visai dienai
Tvaicēšanas tehnoloģija nodrošina dezinficēšanu

Apstrāde ar tvaiku 3 minūtes 95 °C temperatūrā

Drošs un uzticams
Sterilizē tikai 10 minūtēs

Caurspīdīgs vāciņš

Automātiska izslēgšanās un aizsardzība pret pārkāršanu

Liels ietilpīgums
Centrālais statnis gredzenu skrūvēšanai

Ar tvaiku iztīra 9 lielas pudelītes vai 6 pudelītes ar platu kakliņu



Elektriskais tvaika sterilizators SCF225/10

Izceltie produkti Specifikācijas
Apstrāde ar tvaiku 3 minūtes 95 °C
temperatūrā
Apstrāde ar tvaiku 3 minūtes 95 °C temperatūrā

Tvaicēšanas tehnoloģija nodrošina
dezinficēšanu
Pilnīga sterilizācija neatbilst sterilizācijai

saskaņā ar klīniskajiem standartiem.

Iztīra 9 lielas pudelītes vai 6 pudelītes ar
platu kakliņu
Ar tvaiku iztīra 9 lielas pudelītes vai 6

pudelītes ar platu kakliņu

Divi nodalījumi, kas paredzēti visiem
piederumiem
Divi nodalījumi, kas paredzēti visiem

piederumiem

Centrālais statnis gredzenu skrūvēšanai
Centrālais statnis gredzenu skrūvēšanai

Automātiska izslēgšanās un aizsardzība pret
pārkāršanu
Automātiska izslēgšanās un aizsardzība pret

pārkāršanu

Sterilizē tikai 10 minūtēs
Sterilizē tikai 10 minūtēs

Caurspīdīgs vāciņš
Caurspīdīgs vāciņš

Noņemamas daļas ātrai un drošai tīrīšanai
Noņemamas daļas ātrai un drošai tīrīšanai

Vada glabātava
Ietaupa vietu ar parocīgu vada glabāšanas

sistēmu.

Netiek izmantotas ķimikālijas
Netiek izmantotas ķimikālijas

Tāpat arī izmantojams dārzeņu tvaicēšanai
Tāpat arī izmantojams dārzeņu tvaicēšanai

 

Tehniskās specifikācijas
Strāvas padeve: 650 W

Sterilizēšanas laiks: 10 minūtes

slēdzis: Automātiska izslēgšanās

Tehniskā specifikācija
Ūdens ietilpība: 90 ml
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