Philips Avent
3'ü 1 arada elektrikli
buharlı sterilizatör

Zararlı mikropların %99,9'unu yok
eder
6 dakika içinde sterilize eder
6 Philips Avent biberonu alır

SCF284/02

Kullanışlı ve etkili sterilizasyon
Esnek, kolay kullanım
Ayarlanabilir boyu sayesinde Philips Avent 3'ü 1 arada elektrikli buharlı sterilizatör
mutfakta çok az yer kaplar. Küçük aksesuarlardan ürünlerin tamamına; sterilize etmek
istediğiniz her şey için yeterli alana sahiptir.
Doğal buhar kullanan etkili sterilizasyon
• Kapak açılmazsa 24 saate kadar steril tutar
Çeșitli biberon türleri ve diğer ürünlerle uyumludur
• Çeșitli biberonları, göğüs pompalarını ve aksesuarları sterilize eder
• Geniș tasarım
3'ü 1 arada tasarımıyla yer tasarrufu sağlar
• 3'ü 1 arada modüler sterilizatör tasarımı
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3'ü 1 arada elektrikli buharlı sterilizatör

Zararlı mikropların %99,9'unu yok eder 6 dakika içinde sterilize eder, 6 Philips Avent biberonu alır

Teknik Özellikler

Özellikler

Gelișim așamaları

Malzeme

Menșei

Paket içeriği

Güç

Uyumluluk

Ağırlık ve boyutlar

Teknik özellikler

• Așama: 0 - 6 ay

• Polipropilen

• Üretildiği ülke:: Türkiye

3'ü 1 arada esnek sterilizatör

• Elektrikli buharlı sterilizör: 1 adet

• Gerilim: 220-240 volt

• Philips-Avent serisiyle uyumludur

• Boyutlar: 290 x 160 x 150 (g x d x y) mm
• Ağırlık: 1,5 kg

Paket içeriği

• Gerilim: 50-60 Hz
• Güç tüketimi: 650 W
• Güvenlik Sınıflandırması: Sınıf 1
•

• Mașa: 1 adet

Sterilizatörün eșsiz modüler tasarımı sayesinde
biberonları ve aksesuarları esnek bir șekilde
yerleștirebilir ve kolaylıkla düzenleyebilirsiniz.
Dolayısıyla, biberonları ve aksesuarları yerleștirme ve
çıkarma ișlemi oldukça pratiktir. Ayrıca cihaz,
mutfakta çok az yer kaplar.

24 saate kadar steril tutar

Kapak açılmazsa sterilizatör içindekileri (biberonlar,
göğüs pompaları vs.) 24 saate kadar steril tutar.

Geniș tasarım

Sterilize etmek için altı adede kadar 330 ml/11 oz
Philips Avent Classic ve Natural biberonu alır.

Farklı biberon türlerine uygundur

Sterilizatör, hem standart boyunlu hem de geniș
boyunlu biberonlarla kullanıma
uygundur. Ayrıca göğüs pompaları ve aksesuarlar gibi
diğer bebek ürünleriyle de kullanılabilir.

Yayın tarihi 2021-05-09

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Sürüm: 10.2.1

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden
değișiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips
N.V. șirketi veya ilgili kurulușlara aittir.

EAN: 08 71010 35365 81

www.philips.com

