
Digitālais tvaika
sterilizators

 

220–240 V

 
SCF276/26

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.

Ieguvumi un funkcijas:

Efektīva sterilizācija

iQ tehnoloģija – apmierina jūsu vajadzības

Sterils saturs dienu un nakti

Digitālajā displejā dota visa nepieciešamā informācija

Sterilizē 6 pudeles 6 minūšu laikā

Priekšmetu izņemšana jebkurā laikā



Digitālais tvaika sterilizators SCF276/26

Izceltie produkti Specifikācijas

IQ – apmierina jūsu vajadzības

Philips Avent iQ produkti ar uzlabotajām

tehnoloģijām ir ērti un droši – radīti, lai

atvieglotu mazuļa barošanu un rūpes par viņu.

Sterils saturs dienu un nakti

Saglabā saturu sterilu, 24 stundas pastāvīgi

atkārtojot šo ciklu. Pauzes funkcija sniedz

iespēju izņemt priekšmetus, nepārtraucot šo

ciklu.

Digitālajā displejā dota visa nepieciešamā

informācija

Uzlabotais digitālais displejs un audio

trauksmes signāli informē par sterilizāciju visa

cikla laikā.

Priekšmetu izņemšana jebkurā laikā

Priekšmetu izņemšana jebkurā laikā

Sterilizē 6 pudeles 6 minūšu laikā

Var ievietot līdz pat sešām 260 ml Avent

pudelītēm vai divus Philips Avent krūts

pumpjus un piederumus. Sterilizē 6 minūšu

laikā. Saturs ir sterils līdz pat 6 stundām, ja

sterilizators netiek atvērts.

Efektīva sterilizācija

Izmantojot slimnīcas principu, intensīvais

tvaika karstuma vilnis iznīcina kaitīgās

baktērijas.

 

Strāvas padeve

Voltage: 220-240 V

Izcelsmes valsts

England

Attīstības posmi

Posms: 0-6 mēneši

Svars un izmēri

Dimensions: 320 (A), 235 (P), 235 (G) mm

Weight: 1,609 kg

Iekļautie elementi

Īpaši mīksts jaundzimušo knupītis: 1 pcs

Kas ir iekļauts

Airflex barošanas pudelīte (125 ml / 4 unces):

1 pcs

Jaundzimušā knupis: 1 pcs

Iekļautie elementi

Tongs: 1 pcs

Kas ir iekļauts

Elektronisks tvaika sterilizators iQ24: 1 pcs

Iekļautie elementi

Mērkrūze: 1 pcs
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