
Product Picture

Elektrický parný
sterilizátor

SCF225/10

Sterilizuje 9 fliaš pre kŕmenie na celý deň
Zaručená dezinfekcia do 10 minút

Nový elektrický sterilizátor dokáže vysterilizovať 9 fliaš len za 10 minút. Špeciálna parná technológia vyčistí parou

za 3 minúty pri teplote viac ako 95 ˚C, takže všetky fľaše a príslušenstvo budú dokonale sterilizované.

Jednoduché používanie
Odkladanie kábla

Vhodné aj na prípravu zeleniny na pare

Vymeniteľné diely pre rýchle a ľahké čistenie

Nepoužíva žiadne chemikálie

Dokonalá sterilizácia pre celý deň
Zaručená dezinfekcia parnou technológiou

Čistí v pare 3 minúty pri 95 °C

Bezpečný a spoľahlivý
Sterilizuje už do 10 minút

Priehľadné veko

Automatické vypnutie a ochrana proti prehriatiu

Vysoká kapacita
Stredový stĺpik na zaskrutkovanie krúžkov

Vyčistí v pare 9 veľkých fliaš alebo 6 fliaš so širokým hrdlom



Elektrický parný sterilizátor SCF225/10

Hlavné prvky Technické údaje

Čistí v pare 3 minúty pri 95 °C
Čistí v pare 3 minúty pri 95 °C

Zaručená dezinfekcia parnou technológiou
Dokonalá sterilizácia neznamená sterilizáciu

podľa klinických štandardov.

Vyčistí 9 veľkých fliaš alebo 6 fliaš so
širokým hrdlom
Vyčistí v pare 9 veľkých fliaš alebo 6 fliaš so

širokým hrdlom

Dva košíky na všetko príslušenstvo
Dva košíky na všetko príslušenstvo

Stredový stĺpik na zaskrutkovanie krúžkov
Stredový stĺpik na zaskrutkovanie krúžkov

Automatické vypnutie a ochrana proti
prehriatiu
Automatické vypnutie a ochrana proti prehriatiu

Sterilizuje už do 10 minút
Sterilizuje už do 10 minút

Priehľadné veko
Priehľadné veko

Vymeniteľné diely pre rýchle a ľahké čistenie
Vymeniteľné diely pre rýchle a ľahké čistenie

Odkladanie kábla
Ušetrite miesto so šikovným systémom na

uloženie kábla.

Nepoužíva žiadne chemikálie
Nepoužíva žiadne chemikálie

Vhodné aj na prípravu zeleniny na pare
Vhodné aj na prípravu zeleniny na pare

 

Technické údaje
Príkon: 650 W

Kapacita vody: 90 ml

Doba sterilizácie: 10 minút

Spínač: Automatické vypnutie
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