
Elektrický parní

sterilizátor 3 v 1
 

Zničí 99,9 % škodlivých baterií

Sterilizuje během 6 minut

Pojme 6 lahví Philips Avent

Nastavitelný design 3 v 1

 
SCF284/03

Pohodlná a efektivní sterilizace
Flexibilní, snadné plnění

Díky nastavitelné velikosti zaujme elektrický parní sterilizátor Philips Avent 3 v 1 co nejmenší místo v kuchyni a

přitom se dokonale přizpůsobí předmětům, které chcete sterilizovat, ať jde o několik malých předmětů nebo

využijete celou jeho kapacitu.

Efektivní proces přirozené parní sterilizace

Sterilní až 24 hodin, pokud není víko odklopeno

Použitelný pro různé druhy lahví a dalších výrobků

Sterilizuje různé láhve, odsávačky a příslušenství

Prostorný design

Design 3 v 1, který šetří místo

Modulový design sterilizátoru 3 v 1



Elektrický parní sterilizátor 3 v 1 SCF284/03

Přednosti Specifikace

Flexibilní sterilizátor 3 v 1

Unikátní modulární design sterilizátoru

umožňuje flexibilní umístění lahví i příslušenství

a jejich snadné uspořádání. Plnění a vyjímání je

velmi pohodlné. Navíc zabírá minimum místa

v kuchyni.

Sterilní až 24 hodin

Obsah sterilizátoru – dětské láhve, odsávačka,

atd. – zůstane sterilní až 24 hodin, pokud není

víko odklopeno.

Prostorný design

Pojme až šest lahví Philips Avent Classic a

Natural o objemu 330 ml, které mohou být

sterilizovány zároveň.

Je kompatibilní s různými druhy lahví

Sterilizátor sterilizuje dětské lahve se

standardním i širokým hrdlem. Je též vhodný

pro další dětské výrobky, jako jsou odsávačky

a příslušenství.

 

Spotřeba

Napětí: 220–240 V

Technické údaje

Spotřeba elektrické energie: 650 W

Napětí: 50–60 Hz

Třída bezpečnosti: Třída 1

Hmotnost a rozměry

Rozměry: 290 x 160 x 350 (š x h x v) mm

Hmotnost: 1,5 kg

Země původu

Vyrobeno v: Turecko

Materiál

Polypropylen

Co je součástí

Kleště: 1 ks

Elektrický parní sterilizátor: 1 kus

Kompatibilita

Kompatibilní s řadou Philips-Avent

Stupně vývoje

Fáze: 0–6 měsíců
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