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Sterylizator i suszarka do

butelek

Premium

 

SCF293/00

Sterylizacja, suszenie i przechowywanie
Potężny strumień pary sterylizuje, a przefiltrowane powietrze

osusza

Przygotuj się na kolejne karmienie dziecka w 40 minut. Sterylizator do butelek i

suszarka Premium wykorzystuje strumienie filtrowanego powietrza do suszenia

butelek przed wyłączeniem. Sterylizator jest szybki i higieniczny, zabija 99,9%

zarazków* i zapewnia spokój podczas każdego karmienia.

Easy to clean and assemble

Szybki i łatwy montaż i demontaż urządzenia

Integrated drip tray

Minimalne ryzko wystąpienia nieprzyjemnych zapachów.

Kills 99.9% of germs*

Pożegnaj się z niebezpiecznymi bakteriamii

Sterylizacja i suszenie w 40 minut

Pełny cykl sterylizacji i suszenia trwa zaledwie 40 minut

Space saving design

Dostosuj wielkośc urządzenia do swoich potrzeb
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Zalety

Zabija 99,9% bakterii

Szybkie i higieniczne sterylizowanie czystą

parą, bez użycia środków chemicznych.

Sterylizacja i suszenie w 40 minut

Przygotowanie butelek do następnego

karmienia zajmuje zaledwie 40 minut. Po

przeprowadzeniu sterylizacji parą intensywny

strumień przefiltrowanego powietrza suszy

butelki i akcesoria, dzięki czemu są one gotowe

do natychmiastowego użycia.

Wbudowana tacka ociekowa

Nowa tacka ociekowa chroni płytę grzejną

przed kroplami mleka, zmniejszając ryzyko

wystąpienia nieprzyjemnych zapachów.

Sterylizacja, suszenie i przechowywanie

Nasz wysokiej klasy sterylizator elektryczny nie

tylko czyści butelki i zabija zarazki —

dodatkowo suszy i przechowuje butelki i

akcesoria, utrzymując ich sterylność nawet

przez 24 godziny.

Sterylność do 24 godzin*

Dokładne czyszczenie sterylizatora bez użycia

środków chemicznych pozwoli Ci zachować

sterylność jego zawartości do 24 godzin. Jak?

Trzymaj pokrywkę zamkniętą.

Kompaktowy design

Wymienne części wewnętrzne pozowalają

dotosować wielkość urządzenia do własnych

potrzeb i ilości sterylizowanych akcesoriów,

zapewniając kompaktowośc i wygodę oraz

szybkie i proste czyszczenie.

Łatwe czyszczenie i montaż

Szybki i prosty montaż i demontaż urządzenia.

Dzięki temu czyszczenie urządzenia jest łatwe i

szybkie, a Ty możesz oszczędzić czas
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Dane techniczne

Dane techniczne

Zużycie energii: 650 W

Napięcie: 220–240 V~ 50–60 Hz, 220 V~ 60

Hz (Korea), 120–127 V~ 60 Hz (Wietnam)

Klasyfikacja poziomu bezpieczeństwa: Klasa 1

Waga i wymiary

Wymiary: 304 x 191 x 378 mm

Waga: 2,4 kg

Dane techniczne

Materiały: Plastik (tworzywo PP)

Kraj pochodzenia

Wyprodukowano w: Chiny

Zawartość zestawu

Szczypce: 1 szt.

Elektryczny sterylizator parowy: 1 szt.

Zgodność

Zgodność z produktami z serii Philips Avent

Etapy rozwoju

Etap: 0–6 miesięcy

 

* Pałeczka okrężnicy, pałeczka ropy błękitnej, gronkowiec

złocisty, Streptococcus agalactiae, Enterobacter

sakazakii, Salmonella enterica, monocytogeny listerii.

Testy zostały przeprowadzone przez niezależne

laboratorium badawcze.
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