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Esterilizador

Eléctrico a Vapor
 

220-240 V

 
SCF274/34

Esteriliza 6 biberões em 8 minutos
Rápido e de fácil utilização

Conteúdos esterilizados até 6 horas

Fácil de utilizar

Basta adicionar água, carregar e ligar

Seguro, fácil de transportar

O conteúdo mantém-se esterilizado durante 6 horas se não for aberto.

Grande capacidade

Capacidade para seis biberões da Philips Avent

Rápido

Conteúdo fica esterilizado e pronto a usar em aprox. 8 minutos

Esterilização eficaz

Proteção extra através da esterilização natural a vapor



Esterilizador Eléctrico a Vapor SCF274/34

Destaques Especificações

Capacidade para 6 biberões

O esterilizador tem um design inteligente que

ocupa pouco espaço na sua cozinha, mas que

acomoda seis biberões da Philips Avent ou

duas bombas tira leite da Philips Avent. Os

dois cestos podem ser encaixados, formando

um cesto para a máquina de lavar loiça, o que

facilita muito a pré-lavagem de artigos mais

pequenos, como chupetas e tetinas.

Conteúdo esterilizado durante 6 horas

Depois do ciclo de esterilização terminar, o

conteúdo do esterilizador eléctrico da Philips

Avent mantém-se esterilizado durante 6 horas,

se a tampa não for aberta.

Conteúdo esterilizado em 8 minutos

Com o esterilizador eléctrico da Philips Avent

pode esterilizar o conteúdo em apenas 8

minutos

Basta adicionar água

O esterilizador eléctrico da Philips Avent é

muito fácil de utilizar. Basta adicionar água,

carregar o esterilizador com o conteúdo que

pretende esterilizar e ligá-lo.

Esterilização natural a vapor

O objetivo 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.

Alimentação elétrica

Voltage: 220 - 240 V

Peso e dimensões

Dimensões: 313 (A), 235 (L), 235 (C) mm

Peso: 1,575 kg

País de origem

Inglaterra

Inclui

Molas: 1 unid.

Fases de desenvolvimento

Fase: 0 - 6 meses
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