Esterilizador a vapor
para microondas
SCF271/20

Prático e ultra-rápido
Esteriliza 6 biberões em 2 minutos*
O design leve e compacto do esterilizador a vapor para microondas SCF271/20 da Philips é ideal para utilizar
em casa ou em viagem. O conteúdo mantém-se esterilizado durante 24 horas, no máximo, se a tampa
permanecer fechada.
Compacto e leve
Ideal para viagem. Compatível com a maioria dos microondas.
Seguro, fácil de transportar
O conteúdo mantém-se esterilizado até 24 horas se não for aberto.
Transporte fácil e seguro
As pegas laterais fecham a tampa com segurança
Grande capacidade
Com capacidade para seis biberões da Philips Avent
Esterilização eﬁcaz
Protecção extra através da esterilização natural a vapor
Esterilização a vapor natural mata 99,9% dos germes prejudiciais

Esterilizador a vapor para microondas

SCF271/20

Destaques
Ideal para viagem

O esterilizador para microondas da Philips
Avent foi concebido para se adaptar à maioria
dos microondas no mercado. O seu tamanho
pequeno torna-o cómodo para viagens,
garantindo que tem sempre um biberão
esterilizado, durante uma escapadela de ﬁmde-semana ou durante umas férias mais
longas no estrangeiro. Também ideal como
esterilizador extra para ter em casa dos avós.
Dimensões: 166 (A), 280 (L), 280 (C) mm.

retira o esterilizador do microondas. As pegas
laterais foram concebidas para se manterem
frias para o ajudar a manusear o esterilizador
com segurança.

Philips Avent permite-lhe esterilizar os
biberões para o dia todo de uma só vez.
Também é adequado para a esterilização de
bombas tira leite.

O conteúdo mantém-se esterilizado

Esterilização natural a vapor
O objectivo da esterilização é proteger o seu
bebé de bactérias do leite especialmente
nocivas até o seu sistema imunitário estar
suﬁcientemente forte. O esterilizador da
Philips Avent utiliza o método hospitalar da
esterilização a vapor, que é rápido, simples e
eﬁcaz, sem a presença de quaisquer químicos.
Mata 99,9% dos germes prejudiciais

O conteúdo mantém-se esterilizado até 24
horas se não for aberto.
Com capacidade para 6 biberões da Philips
Avent

Os clipes fecham a tampa com segurança

O esterilizador para microondas tem clipes na
parte lateral para segurança extra. Os clipes
fecham a tampa com segurança para que a
água quente não possa sair facilmente quando

Apesar do seu tamanho compacto, é o único
esterilizador de microondas com uma
capacidade para 6 biberões da Philips Avent.
Enquanto a maioria dos esterilizadores para
microondas têm capacidade para apenas 4
biberões, O esterilizador para microondas da

A esterilização protege o seu bebé de
bactérias particularmente prejudiciais até o
sistema imunitário ser suﬁcientemente forte.
Funcionando a uma temperatura superior à de
uma máquina de lavar loiça, os esterilizadores
Philips Avent matam 99,9% dos germes
prejudiciais e o conteúdo mantém-se
esterilizado durante 24 horas se a tampa não
for aberta.
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Especiﬁcações
País de origem
Inglaterra

Fases de desenvolvimento
Fase: 0 - 6 meses

Especiﬁcações técnicas
Capacidade de água: 200ml
Tempo de esterilização: 2 min. a 1100-1850 W,
4 min. a 850-1000 W, 6 min. a 500-800 W

Peso e dimensões
Peso: 740 g
Dimensões: 166 (A), 280 (L), 280 (C) mm
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Inclui
Esterilizador a vapor para micro-ondas: 1 pcs
Molas: 1 pcs

