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Sempre pronto quando quiser
Tecnologia avançada para esterilizações de 24 horas

O esterilizador digital a vapor Philips Avent funciona de forma rápida e contínua, mantendo o seu conteúdo

esterilizado até este ser necessário, enquanto realiza outras tarefas.

Fácil de utilizar

Basta adicionar água, carregar e selecionar o programa

Mantém-no informado

Visor digital moderno e avisos sonoros

Grande capacidade

Capacidade para seis biberões da Philips Avent

Sempre pronto

Mantém o conteúdo esterilizado durante o dia e a noite

Rápido

Conteúdo fica esterilizado e pronto a usar em aprox. 6 min.
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Destaques

Visor digital moderno

O visor e os avisos sonoros informam-no

quando a esterilização está concluída e quanto

tempo os itens se manterão

esterilizados. O visor também o informa se

colocar água insuficiente ou em excesso no

esterilizador, para que possa ter sempre a

certeza de que a esterilização foi concluída de

forma segura e fiável.

Conteúdo esterilizado em 6 min.

A vantagem do esterilizador a vapor reside no

facto de este ser muito mais rápido (e seguro)

do que o método tradicional de ferver os

biberões numa panela no fogão. O

esterilizador digital demora apenas 6 minutos

para esterilizar uma carga completa de 6

biberões, tetinas e tampas de tetinas.

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.

Basta adicionar água e selecionar o

programa

Apesar da sua funcionalidade avançada, o

esterilizador digital é simples e básico de

utilizar. Basta adicionar água, carregar o

esterilizador com os biberões, a bomba tira

leite, ou os acessórios, e selecionar o modo. O

modo 1 permite-lhe executar um ciclo de

esterilização único, que é útil quando pretende

retirar todos os produtos em simultâneo. O

modo 2 destina-se à esterilização por 24

horas, que é muito conveniente para quando

pretende deixar os produtos no esterilizador

durante a noite ou quando pretende retirar

apenas um biberão para cada alimentação.

Independentemente de qual for a sua rotina,

este esterilizador facilitará muito as suas

esterilizações diárias.

Mantém o conteúdo esterilizado

Este esterilizador avançado assegura-se de

que tem sempre um biberão esterilizado à

disposição visto que conserva o seu conteúdo

esterilizado durante 24 horas. Este reesteriliza

o seu conteúdo automaticamente a cada 6

horas. Com o prático botão de pausa, pode

adicionar ou remover itens a qualquer altura e

o esterilizador digital irá reesterilizar

automaticamente o seu conteúdo.

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.
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Especificações

Alimentação elétrica

Voltage: 220 - 240 V

Peso e dimensões

Dimensões: 320 (A), 235 (L), 235 (C) mm

Peso: 1,609 kg

País de origem

Inglaterra

Inclui

Molas: 1 unid.

Measuring jug: 1 unid.

Fases de desenvolvimento

Fase: 0 - 6 meses

 

* O biberão não está incluído neste produto
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