
Sähköinen 3-in-1-
höyrysterilointilaite

 
Hävittää 99,9 % bakteereista

Steriloi 6 minuutissa

6:lle Philips Avent -pullolle

Säädettävä 3-in-1-laite

 
SCF284/02

Tehokasta sterilointia mukavasti
Joustava ja helppo täyttäminen

Säädettävän kokonsa ansiosta Philips Avent 3-in-1 -sähköinen höyrysterilointilaite vie mahdollisimman vähän

tilaa keittiössä ja steriloitavat esineet mahtuvat siihen hyvin, olipa kyseessä sitten pienempi tai isompi määrä

esineitä.

Turvallinen sterilointi ja helppo puhdistus

Turvallinen sterilointi ja helppo puhdistus

Tehokas ja luonnollinen höyrysterilointi

Luonnollinen höyrysterilointi hävittää 99,9 % haitallisista bakteereista

Nopea sterilointi ja automaattinen virrankatkaisu

Pitää esineet steriilinä jopa 24 tuntia, jos kansi on suljettuna

Yhteensopiva eri pullotyyppien ja muiden tuotteiden kanssa

Steriloi monia erilaisia pulloja, rintapumppuja ja lisävarusteita

Tehty tilavaksi

Tilaa säästävä 3-in-1-rakenne

Modulaarinen 3-in-1-sterilointilaite



Sähköinen 3-in-1-höyrysterilointilaite SCF284/02

Kohokohdat Tekniset tiedot

Joustava 3-in-1-sterilointilaite

Sterilointilaitteen ainutlaatuisen modulaarisen

rakenteen ansiosta laite on helppo tyhjentää ja

täyttää steriloitavilla pulloilla ja tarvikkeilla.

Laite vie myös mahdollisimman vähän tilaa

keittiön pöydällä.

Luonnollista höyrysterilointia

Tämä sterilointilaite steriloi tuttipullot ja muut

tuotteet höyryllä ja hävittää 99,9 %

haitallisista bakteereista ilman kemikaaleja.

Sen avulla voit varmistua, että tuttipullot ja

muut tuotteet ovat aina steriilejä.

Pitää esineet steriilinä jopa 24 tuntia

Tämä sterilointilaite pitää esineet, kuten

tuttipullot ja rintapumput, steriilinä jopa 24

tuntia, jos kansi on suljettuna.

Nopea sterilointi

Sterilointi kestää vain 6 minuuttia, minkä

jälkeen sterilointilaitteen virta katkeaa

automaattisesti. Näin sterilointi onnistuu

nopeasti ja turvallisesti.

Tehty tilavaksi

Laitteeseen mahtuu kuusi 330 ml:n Philips

Avent Classic- ja Philips Avent Natural -pulloa

steriloitavaksi kerralla.

Avoin muotoilu

Avoimen rakenteen ansiosta lämpölevy on

helppo pitää puhtaana ja sterilointiin

käytettävä höyry on aina puhdasta.

Pystyy käsittelemään erilaisia pulloja

Tätä sterilointilaitetta voi käyttää sekä

tavallisten että leveäkaulaisten tuttipullojen

steriloimiseen. Sen sisälle mahtuu myös muita

vauvanhoitotuotteita, kuten rintapumppuja ja

erilaisia lisävarusteita.

 

Kehitysvaiheet

Vaihe: 0–6 kuukautta

Alkuperämaa

Valmistusmaa:: Turkki

Virta

Jännite: 220–240 V

Paino ja mitat

Mitat: 290 x 160 x 150 (l x s x k) mm

Paino: 1,5 kg

Sisältö

Pihdit: 1 pcs

Materiaali

Polypropeeni

Sisältö

Sähköinen höyrysterilointilaite: 1 kpl

Yhteensopivuus

Yhteensopiva Philips Avent -malliston kanssa

Tekniset tiedot

Virrankulutus: 650 W

Turvallisuusluokitus: Luokka 1

Tekniset tiedot

Jännite: 50–60 Hz
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