
Elektrisk 3-i-1-
dampsterilisator

 
Dræber 99,9 % af skadelige
bakterier

Steriliserer i løbet af 6 minutter

Passer til 6 Philips Avent-
flasker

Justerbart 3-i-1-design

 
SCF284/02

Praktisk og effektiv sterilisering
Fleksibel og nem isætning

I kraft af den justerbare størrelse fylder den elektriske Philips Avent 3-i-1-dampsterilisator mindst muligt i

køkkenet, mens den samtidig har plads til de ting, du ønsker at sterilisere, lige meget om det er et par småting

eller en fyldt maskine.

Effektiv sterilisering med naturlig damp

Steril i op til 24 timer, hvis låget ikke åbnes

Passer til forskellige flasketyper og andre produkter

Steriliserer forskellige flasker og brystpumper samt tilbehør

Design med god plads

Pladsbesparende 3-i-1-design

3-i-1-sterilisator med modulopbygning



Elektrisk 3-i-1-dampsterilisator SCF284/02

Vigtigste nyheder Specifikationer

Fleksibel 3-i-1-sterilisator

Sterilisatorens unikke modulære design gør det

muligt at anbringe flaskerne og tilbehøret på

en nem og fleksibel måde. Således bliver det

helt uproblematisk at flytte rundt på dem. De

optager også minimal køkkenplads.

Steril i op til 24 timer

Sterilisatoren holder sit indhold – sutteflasker,

brystpumper osv. – sterilt i op til 24 timer, hvis

låget ikke åbnes.

Design med god plads

Kan rumme op til seks 330 ml Philips Avent

Classic- og Natural-sutteflasker, der skal

steriliseres på én gang.

Fungerer på tværs af flasketyper

Sterilisatoren er både egnet til sutteflasker med

almindelig og bred hals. Den passer også til

andre produkter såsom brystpumper og

forskelligt tilbehør.

 

Oprindelsesland

Fremstillet i: Tyrkiet

Udviklingsfaser

Fase: 0-6 måneder

Strøm

Voltage: 220-240 V

Vægt og mål

Mål: 290 x 160 x 150 (b x d x h) mm

Vægt: 1,5 kg

Hvad følger med

Tænger: 1 pcs

Materiale

Polypropylen

Hvad følger med

Elektrisk dampsterilisator: 1 stk.

Kompatibilitet

Passer til Philips-Avent-sortimentet

Tekniske specifikationer

Strømforbrug: 650 W

Sikkerhedsklassifikation: Klasse 1

Tekniske specifikationer

Spænding: 50-60Hz
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