Mikroviļņu tvaika
sterilizators
SCF271/06

Īpaši ātrs un ērts
Sterilizē 6 pudelītes 2 minūšu laikā*
Philips Avent mikroviļņu tvaika sterilizators ir viegls un kompakts, tāpēc tas ir lieliski piemērots gan izmantošanai
mājās, gan ārpus tām. Saturs tiek saglabāts sterils līdz pat 24 stundām, ja vāks netiek atvērts.
Īpaši ātrs un ērti lietojams
Vienkārši uzpildiet ūdeni, piepildiet un ievietojiet mikroviļņu krāsnī
Kompakts un viegls
Ērts ceļošanai. Piemērots gandrīz visām mikroviļņu krāsnīm.
Drošs, viegli lietojams
Saturs ir sterils līdz pat 24 stundām, ja sterilizators netiek atvērts
Droša un vienkārša lietošana
Sānu ﬁksatori droši noslēdz vāku
Liela ietilpība
Var ievietot sešas Philips Avent pudelītes

Mikroviļņu tvaika sterilizators

SCF271/06

Izceltie produkti

Speciﬁkācijas

Dabiska tvaika sterilizācija
Sterilizācija ir nepieciešama jūsu mazuļa
aizsardzībai pret noteiktu kaitīgu piena
baktēriju, līdz viņa imūnsistēma ir pietiekami
spēcīga. Philips Avent sterilizators izmanto
slimnīcu tvaika sterilizācijas metodi, kas ir ātra,
vienkārša un efektīva, neizmantojot ķimikālijas.

to ērtu ceļošanai, nodrošinot, ka vienmēr varat
sterilizēt pudelīti, dodoties īsā izbraucienā vai
garākā ceļojumā uz ārzemēm. Tāpat lieliski
piemērots kā papildu sterilizators vecvecāku
mājās. Izmēri: 166 (A), 280 (P), 280 (G) mm.

Izcelsmes valsts
England

Var ievietot 6 Philips Avent pudelītes

Svars un izmēri
Weight: 740 g
Dimensions: 166 (A), 280 (P), 280 (G) mm

Fiksatori droši noslēdz vāku

Attīstības posmi
Posms: 0-6 mēneši

Iekļautie elementi
Īpaši mīksts jaundzimušo knupītis: 1 pcs
Īpaši mīksts lēnas plūsmas knupītis: 1 pcs

Mikroviļņu sterilizatoram sānos ir ﬁksatori
papildu drošībai. Fiksatori droši noslēdz vāku,
lai karstais ūdens nevarētu izšļākties, izņemot
sterilizatoru no mikroviļņu krāsns. Sānu ﬁksatori
ir izstrādāti, lai saglabātu vēsumu, un
sterilizatoru varētu droši pārvietot.

Neraugoties uz nelielo izmēru, tas ir vienīgais
mikroviļņu sterilizators, kurā var ievietot 6
Philips Avent pudelītes. Kamēr lielākajā daļā
mikroviļņu sterilizatoru var ievietot tikai 4
pudelītes, Philips Avent mikroviļņu sterilizators
ļauj sterilizēt visai dienai nepieciešamās
pudelītes vienā reizē. Tas ir piemērots arī krūts
pumpju sterilizēšanai.

Saturs paliek sterils

Vienkārši uzpildiet ūdeni

Saturs ir sterils līdz pat 24 stundām, ja
sterilizators netiek atvērts

Vienkārši uzpildiet ūdeni, piepildiet un
ievietojiet mikroviļņu krāsnī tikai uz 2 minūtēm.
Cikla faktiskais ilgums būs atkarīgs no
mikroviļņu krāsns jaudas: 2 min pie 1100-1850
vatiem, 4 min pie 850-1000 vatiem, 6 min pie
500-850 vatiem.

Ērts ceļošanai

Philips Avent mikroviļņu sterilizators ir
paredzēts lielākajai daļai tirgū pieejamo
mikroviļņu krāšņu. Tā nelielais izmērs padara
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Kas ir iekļauts
Airﬂex barošanas pudelīte (125 ml / 4 unces):
1 pcs
Jaundzimušā knupis: 1 pcs
Iekļautie elementi
Microwave steam sterilizer: 1 pcs
Tongs: 1 pcs
Airﬂex barošanas pudelīte (260 ml /
9 unces): 1 pcs

