
3-i-1 elektrisk
dampsteriliseringsapparat

 
Dreper 99,9 % av skadelige
bakterier

Steriliserer på seks minutter

Plass til seks Philips Avent-
flasker

 
SCF284/02

Praktisk og effektiv sterilisering
Fleksible og enkle å sette inn

Med den justerbare størrelsen tar Philips Avent 3-i-1 elektrisk dampsteriliseringsapparat mindre plass på

kjøkkenet samtidig som det passer perfekt til enhetene som skal steriliseres, enten det gjelder noen få små

produkter eller mange produkter.

Effektiv sterilisering med naturlig damp

Sterilt i inntil 24 timer dersom lokket holdes lukket

Passer til forskjellige flasketyper og andre produkter

Steriliserer ulike flasker, brystpumper og tilbehør

Romslig design

Plassbesparende 3-i-1-design

3-i-1-steriliseringsapparat med modulær design



3-i-1 elektrisk dampsteriliseringsapparat SCF284/02

Høydepunkter Spesifikasjoner

Fleksibel 3-i-1-sterilisator

Steriliseringsapparatet har en unik modulær

design som gjør at du kan få plass til flasker og

tilbehør og at du enkelt kan organisere dem.

På den måten er det enkelt å sette inn og ta ut

flasker og tilbehør på en svært praktisk måte.

Det tar også opp minimalt med plass på

kjøkkenet.

Sterilt i inntil 24 timer

Steriliseringsapparatet sørger for at innholdet –

babyflasker, brystpumper osv. – forblir sterilt i

inntil 24 timer dersom lokket holdes lukket.

Romslig design

Har plass til seks Philips Avent Classic- og

Natural-flasker på 330 ml / 11 oz som kan

steriliseres samtidig.

Fungerer på tvers av ulike flasketyper

Du kan bruke steriliseringsapparatet til å

sterilisere babyflasker med både vanlig og

bred flaskehals. Den har også plass til andre

babyprodukter som brystpumper og tilbehør.

Drift

Voltage: 220–240 V

Opprinnelsesland

Made in: Tyrkia

Utviklingstrinn

Trinn: 0–6 måneder

Mål og vekt

Dimensions: 290 x 160 x 150 (b x d x h) mm

Weight: 1,5 kg

Følgende er inkludert:

Tongs: 1 pcs

Materiale

Polypropylen

Følgende er inkludert:

Elektrisk dampsterilisator: 1 del

Kompatibilitet

Kompatibel med Philips Avent-serien

Tekniske spesifikasjoner

Voltage: 50–60 Hz

Power consumption: 650 W

Safety Classification: Klasse 1
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