
 

Sterilizátor detských

fliaš
 

Sterilizátor fliaš

Pokročilé

 

SCF291/00

Sterilizujte v priebehu okamihu a jednoducho

uskladnite

Sterilizácia hotová už za 10 minút

Sterilizujte až šesť dojčenských fliaš s príslušenstvom iba za 10 minút. Štíhly, no

priestranný sterilizátor fliaš Advanced je rýchly a účinný. Zabíja 99,9 % baktérií* pre

pocit istoty pri každom kŕmení.

Jednoduché na čistenie a zostavenie

Sterilizátor sa ľahké a jednoducho čistí

Vstavaný podnos na odkvapkávanie

Navrhnuté na zníženie šance vzniku nepríjemného zápachu.

Zlikviduje 99,9 % baktérií

Dajte zbohom škodlivým baktériám

Kompaktný dizajn

Priestorný vo vnútri, kompaktný zvonku

Our sterilizer is designed for space-saving flexibility

Sterile for 24 hours

Stays sterile for 24 hours*
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Hlavné prvky

Zlikviduje 99,9 % baktérií

Sterilizácia s Philips Avent je jemná, efektívna

a bez chemikálií. Sterilizátory používajú účinok

čistej pary a len pary na zničenie 99,9 %

škodlivých mikróbov*.

Sterilize in just 10 mins

Experience speed and safety with the

sterilizing cycle lasting just 10 minutes, after

which the sterilizer automatically turns itself

off.

Vstavaný podnos na odkvapkávanie

Náš nový podnos na odkvapkávanie chráni

ohrevnú platňu pred kvapkami mlieka, čím

znižuje šancu vzniku nepríjemného zápachu.

The all-in-one solution

Our advanced sterilizer is adaptable, reducing

in size for smaller items like soothers, and to

minimize your counter-top space when not in

use.

Sterile for 24 hours*

The sterilizer's thorough, chemical-free

cleaning will keep its contents sterile for up to

24 hours. How? Just keep the lid on.

Kompaktný dizajn

Náš sterilizátor je štíhly a napriek tomu sa do

neho zmestí šesť detských fliaš Philips Avent.

Tiež sa tam zmestia aj všetky ostatné

nevyhnutné pomôcky od cumlíkov na detské

fľaše a na cmúľanie až po manuálnu odsávačku

mlieka.

Jednoduché na čistenie a zostavenie

Od spodku po vrch, zvnútra von, sterilizátor sa

čistí ľahko a jednoducho a to aj ohrevná platňa.

Takže budete mať viac času pre svojho malého.
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Technické údaje

Technické údaje

Spotreba energie: 650 W

Napätie: 220-240 V~ 50-60 Hz, 220 V~ 60 Hz

(Kórea), 120-127 V~ 60 Hz (NAM), 110 V~ 60 Hz

(Taiwan)

Klasifikácia bezpečnosti: Trieda 1

Hmotnosť a rozmery

Rozmery: 304 x 183 x 359 mm

Hmotnosť: 1,78 kg

Špecifikácia dizajnu

Materiály: Plastové (PP)

Krajina pôvodu

Vyrobené v: Čína

Čo je súčasťou balenia

Kliešte: 1 ks

Elektrický parný sterilizátor: 1 ks

Kompatibilita

Kompatibilné s radom Philips Avent

Vývojové stupne

Fáza: 0 – 6 mesiacov
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