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Sterilizator electric
cu abur

SCF225/10

Sterilizează 9 biberoane pentru hrănire pe o zi întreagă
Dezinfectare garantată în 10 minute

Noul sterilizator electric sterilizează 9 biberoane în numai 10 minute. Tehnologia specială de vaporizare curăţă cu

abur timp de 3 minute la peste 95 °C pentru asigurarea sterilizării complete a tuturor biberoanelor şi accesoriilor.

Uşor de utilizat
Sistem stocare cablu

Potrivit şi pentru înăbuşirea legumelor

Piese demontabile pentru o curăţare rapidă şi uşoară

Nu utilizează nici o substanţă chimică

Sterilizare completă pentru o zi întreagă
Garantează dezinfectarea prin tehnologia de vaporizare

Generează abur 3 minute la 95 °C

Sigur şi de încredere
Sterilizează în numai 10 minute

Capac transparent

Oprire automată şi protecţie la supraîncălzire

Capacitate mare
Tijă centrală pentru inele cu filet

Curăţă cu abur 9 biberoane mari sau 6 biberoane cu gât larg



Sterilizator electric cu abur SCF225/10

Repere Specificaţii
Generează abur 3 minute la 95 °C
Generează abur 3 minute la 95 °C

Garantează dezinfectarea prin tehnologia de
vaporizare
Sterilizarea completă nu reprezintă o sterilizare

conform standardelor medicale.

Curăţă 9 biberoane mari sau 6 biberoane cu
gât larg
Curăţă cu abur 9 biberoane mari sau 6

biberoane cu gât larg

Două coşuri pentru toate accesoriile
Două coşuri pentru toate accesoriile

Tijă centrală pentru inele cu filet
Tijă centrală pentru inele cu filet

Oprire automată şi protecţie la supraîncălzire
Oprire automată şi protecţie la supraîncălzire

Sterilizează în numai 10 minute
Sterilizează în numai 10 minute

Capac transparent
Capac transparent

Piese demontabile pentru o curăţare rapidă şi
uşoară
Piese demontabile pentru o curăţare rapidă şi

uşoară

Sistem stocare cablu
Economisiţi spaţiu cu sistemul comod de

depozitare a cablului

Nu utilizează nici o substanţă chimică
Nu utilizează nici o substanţă chimică

Potrivit şi pentru înăbuşirea legumelor
Potrivit şi pentru înăbuşirea legumelor

 

Specificaţii tehnice
Alimentare: 650 W

Capacitate apă: 90 ml

Durata sterilizării: 10 minute

Comutator: Oprire automată
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