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SCF276/42

Vienmēr gatavs darbam
Uzlabotas tehnoloģijas, kas saglabā produktus sterilus līdz pat 24 stundām

Philips Avent digitālais tvaika sterilizators darbojas ātri un nepārtraukti, uzturot produktus sterilus līdz brīdim, kad

jums tie nepieciešami, dodot vairāk laika ikdienas darbiem.

Vienkārša lietošana
Vienkārši uzpildiet ūdeni, ielieciet sterilizējamos priekšmetus un izvēlieties režīmu.

Sniedz jums visu nepieciešamo informāciju
Uzlabots digitālais displejs un skaņas trauksmes signāli

Liela ietilpība
Var ievietot līdz pat sešām Philips Avent pudelītēm

Vienmēr gatavs darbam
Saglabā saturu sterilu dienu un nakti

Ātrs
Saturs tiek sterilizēts un ir gatavs lietošanai aptuveni pēc 6 minūtēm.



Digitālais tvaika sterilizators SCF276/42

Izceltie produkti
Uzlabots digitālais displejs

Ar digitālā displeja un skaņas trauksmes

signālu palīdzību jums tiek paziņots, ka

sterilizācija ir pabeigta un cik ilgi priekšmeti

būs sterili. Displejā arī tiek norādīts, ja

sterilizatorā ir iepildīts pārāk maz vai pārāk

daudz ūdens, tādēļ vienmēr varat būt drošs, ka

sterilizācija tiks paveikta pilnībā un pareizi.

Sterils saturs 6 minūtēs

Sterilizācijas ar tvaiku priekšrocība ir tāda, ka tā

ir daudz ātrāka (un drošāka) par parasto

metodi, kad pudelītes tiek vārītas katlā uz plīts.

Digitālajam sterilizatoram nepieciešamas vien

6 minūtes sešu pudelīšu, knupju un vāciņu

sterilizēšanai.

Var ievietot līdz pat 6 pudelītēm

Sterilizatoram ir pārdomāts dizains, kas aizņem

maz vietas virtuvē, taču tajā var ievietot sešas

Philips Avent pudelītes vai divus Philips Avent

krūts pumpjus. Divus iekšā esošos grozus var

apvienot, lai izveidotu trauku mazgāšanas

grozu, kas atvieglo mazu priekšmetu,

piemēram, knupīšu, tīrīšanu.

Vienkārši uzpildiet ūdeni un izvēlieties
režīmu.

Papildus digitālā sterilizatora uzlabotajām

funkcijām tas ir arī vienkārši un ērti lietojams.

Vienkārši uzpildiet ūdeni, ielieciet sterilizatorā

pudelītes, krūts pumpjus vai piederumus un

izvēlieties režīmu. Izmantojot 1. režīmu, ir

iespējams veikt vienu sterilizācijas ciklu, kas ir

noderīgs, ja visus sterilizētos priekšmetus

vēlaties izņemt vienā reizē. Izvēloties 2.

režīmu, sterilizācija tiek nodrošināta 24 stundu

garumā, kas ir ļoti ērti, ja sterilizētos

priekšmetus vēlaties atstāt sterilizatorā pa nakti

vai ja katrai barošanas reizei vēlaties

izņemt tikai vienu pudelīti. Neatkarīgi no jūsu

dienas kārtības, šis sterilizators atvieglos

ikdienas sterilizācijas darbus.

Saglabā saturu sterilu

Izmantojot šo uzlaboto sterilizatoru, jums pie

rokas vienmēr būs sterilas pudelītes,

pateicoties 24 stundu satura sterilizācijai.

Sterilizators ik pēc sešām stundām automātiski

atkārtoti sterilizē tā saturu. Izmantojot parocīgo

pauzes pogu, sterilizējamos priekšmetus varat

ielikt vai izņemt jebkurā laikā, un digitālais

sterilizators automātiski atkārtoti sterilizēs tā

saturu.

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.
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Specifikācijas
Jauda
Voltage: 220-240 V

Izcelsmes valsts
England

Attīstības posmi
Posms: 0-6 mēneši

Svars un izmēri
Izmēri: 320 (A), 235 (P), 235 (G) mm

Svars: 1,609 kg

Kas ir iekļauts
Standziņas: 1 pcs

Iekļautie elementi
Mērkrūze: 1 pcs

 

* Pudelīte nav iekļauta kopā ar šo produktu
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