Philips Avent
El. tvaika sterilizators "četri
vienā"

Likvidē 99,9% kaitīgo mikrobu
Sterilizē 6 minūtēs
Var ievietot 6 Philips Avent
pudelītes

SCF286/03

Īpaši ērta un efektīva sterilizēšana
Ērta ievietošana
Pateicoties regulējamam izmēram, "četri vienā" sterilizators aizņem maz vietas virtuvē.
Iekļautais trauku mazgāšanas mašīnas grozs neļauj pazust maziem priekšmetiem trauku
mazgāšanas mašīnā, un varat tos visus kopā ievietot sterilizatorā.
Vienkārša tīrīšana un droša sterilizēšana
• Vienkārša tīrīšana un droša sterilizēšana
Ātra, efektīva sterilizēšana, izmantojot dabisku tvaiku
• Ātrs cikls un automātiskās izslēgšanās funkcija
• Iebūvēts displejs attēlo norisi
• Dabiska sterilizēšana ar tvaiku likvidē 99,9% kaitīgo mikrobu
• Sterils līdz 24 stundām, neatverot vāku
Piemērots dažādām pudelītēm un citiem produktiem
• Ietilpīga konstrukcija
• Sterilizē dažādas pudelītes, krūts pumpjus un piederumus
Kompakta "četri vienā" konstrukcija
• "Četri vienā" modulāra sterilizatora konstrukcija
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El. tvaika sterilizators "četri vienā"

Likvidē 99,9% kaitīgo mikrobu Sterilizē 6 minūtēs, Var ievietot 6 Philips Avent pudelītes

Izceltie produkti
Pielāgojams "četri vienā" sterilizators

Specifikācijas
Ietilpīga konstrukcija

Strāvas padeve

• Voltage: 220–240 V

Izcelsmes valsts
• Made in: Turcija

Attīstības posmi
• Stage: 0-6 mēneši

Svars un izmēri

• Dimensions: 290 x 160 x 150 (pl. x dz. x augst.) mm
• Weight: 1,5 kg
Sterilizatora unikālā modulārā konstrukcija sniedz
iespēju ērti ievietot pudeles un piederumus, kā arī
viegli tos sakārtot. Ievietošana un izņemšana ir ļoti
ērta. Ierīce arī aizņem maz vietas virtuvē. Iekļautais
trauku mazgāšanas mašīnas grozs neļauj pazust
maziem priekšmetiem trauku mazgāšanas mašīnā, un
varat tos visus kopā ievietot sterilizatorā.

Dabiska sterilizēšana ar tvaiku

Sterilizators izmanto dabisku tvaiku, lai sterilizētu
mazuļa pudelītes un citus produktus, likvidējot 99,9%
kaitīgo mikrobu bez ķimikāliju lietošanas. Ideāli
piemērots, lai sniegtu jums sirdsmieru, zinot, ka visas
mazuļa pudelītes un citi produkti ir sterili.

Kas ir iekļauts
• Tongs: 1 pcs
Ietilpst līdz sešām 330 ml Philips Avent Classic un
Natural pudelītēm vienlaicīgai sterilizēšanai.

Materiāls

Atvērta konstrukcija

Kas ir iekļauts

Atvērtā konstrukcija ļauj viegli notīrīt sildvirsmu, un
varat vienmēr sterilizēt ar tīru tvaiku.

Iebūvēts displejs

• Polipropilēns
• Elektriskais tvaika sterilizators: 1 gab.

Saderība

• Saderīgs ar Philips-Avent klāstu

Tehniskā specifikācija
•
•
•
•

Sterils līdz 24 stundām

•

Sterilizatorā iebūvēts displejs, lai attēlotu, kā norit
sterilizēšanas cikls. Tas arī ļauj uzzināt, kad pudeles ir
atdzisušas un tās var droši izņemt.

Saderīgs ar dažādu veidu pudelītēm

Sterilizators saglabā tajā ievietotos piederumus mazuļu pudelītes, krūts pumpjus u.c. - sterilus līdz 24
stundām, neatverot vāku.

Sterilizators ir piemērots, lai sterilizētu mazuļa
pudelītes gan ar standarta, gan platu kakliņu. Tas ir
piemērots arī citiem mazuļu produktiem, piemēram,
krūts pumpjiem un piederumiem.

Ātra sterilizēšana

Sterilizēšanas cikls ir tikai 6 minūtes ilgs. Pēc tam
sterilizators automātiski izslēdzas, sniedzot papildu
ātrumu un drošību.
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Sterilizēšanas laiks: 6 minūtes
Voltage: 50-60Hz
Power consumption: 650 W
Safety Classification: 1. klase

