
Esterilizador eléctrico

a vapor 3 em 1

 

Mata 99,9% dos germes

prejudiciais

Esteriliza em 6 minutos

Esteriliza até 6 biberões Philips

Avent

Design ajustável 3 em 1

 
SCF285/02

Esterilização conveniente e eficiente
Carregamento flexível e simples

Com o seu tamanho ajustável, o esterilizador eléctrico a vapor 3 em 1 da Philips Avent ocupa menos espaço na

cozinha e, em simultâneo, tem capacidade para os produtos que precisa de esterilizar, independentemente do

seu tamanho.

Esterilização eficiente usando vapor natural

Esterilizado durante 24 horas, se a tampa não for aberta

Adapta-se a vários tipos de biberões e outros produtos

Esteriliza vários biberões, bombas tira leite e acessórios

Design espaçoso

Design compacto 3 em 1

Esterilizador modular 3 em 1



Esterilizador eléctrico a vapor 3 em 1 SCF285/02

Destaques Especificações

Esterilizador flexível 3 em 1

O design modular único do esterilizador

permite-lhe inserir flexivelmente os biberões e

os acessórios e organizá-los facilmente. Assim,

pode carregar e descarregá-lo comodamente.

Além disso, ocupa um espaço mínimo na

cozinha.

Esterilizado durante 24 horas

O esterilizador irá manter o seu conteúdo -

biberões, bombas tira leite, etc. - esterilizado

durante 24 horas, se a tampa não for aberta.

Design espaçoso

Capacidade para esterilização em simultâneo

de seis biberões de 330 ml das gamas Classic

e Natural da Philips Avent.

Funciona com todos os tipos de biberões

O esterilizador é adequado para usar tanto

com biberões de gargalo padrão como de

gargalo largo e também tem capacidade para

outros produtos de bebé, como bombas tira

leite e acessórios.

Alimentação elétrica

Voltage: 220-240 V

Especificações técnicas

Consumo de energia: 650 W

Voltagem: 50-60 Hz

Classificação de segurança: Classe 1

Peso e dimensões

Dimensões: 290 x 160 x 150 (l x p x a) mm

Peso: 1,5 kg

País de origem

Fabricada na: Turquia

Material

Polipropileno

O que está incluído

Chupeta para recém-nascido: 1 unid.

Molas: 1 unid.

Esterilizador elétrico a vapor: 1 un.

Biberão Classic de 125 ml: 1 unid.

Compatibilidade

Compatível com a gama Philips Avent

Fases de desenvolvimento

Fase: 0 - 6 meses
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