
 

Sterilizátor
 

Sterilizátor fliaš a Sušič fliaš

Premium

 

SCF293/00 Sterilizácia, sušenie a uskladnenie

Výkonná para sterilizuje, filtrovaný vzduch suší

Pripravte sa na ďalšie kŕmenie dieťaťa za 40 minút. Sterilizátor a sušič fliaš Premium

využíva prúdy filtrovaného vzduchu na vysušenie fliaš pred vypnutím. Sterilizátor je

rýchly a hygienický, pričom 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

Sterilizácia a sušenie za 40 minút

Kompletný sterilizačný a sušiaci cyklus trvá len 40 minút.

Kompaktný dizajn

Priestorný vo vnútri, kompaktný zvonku



Sterilizátor SCF293/00

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*.

Sterilizácia a sušenie za 40 minút

Trvá len 40 minút, kým sú detské fľaše

pripravené na ďalšie kŕmenie. Po výkonnom

sterilizovaní parou sústredený prúd

filtrovaného vzduchu vysuší fľaše a doplnky,

ktoré sú tak pripravené k okamžitému použitiu.

Vstavaný podnos na odkvapkávanie

Náš nový podnos na odkvapkávanie chráni

ohrevnú platňu pred kvapkami mlieka, čím

znižuje šancu vzniku nepríjemného zápachu.

Sterilizácia, sušenie a uskladnenie

Náš elektrický prémiový sterilizátor dokáže viac

než len vyčistiť fľaše a zabiť baktérie – taktiež

suší a viete v ňom sterilne uskladniť fľaše

a doplnky po dobu až 24 hodín.

Sterilné počas 24 hodín*

Čistiaci proces, ktorý je dôkladný a bez

chemikálií, udrží nádoby a doplnky sterilné až

po dobu 24 hodín. Ako? Stačí ich nechať

prikryté.

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.



Sterilizátor SCF293/00

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)

Klasifikácia bezpečnosti: Trieda 1

Hmotnosť a rozmery

Rozmery: 304 x 191 x 378 mm

Hmotnosť: 2,4 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

 

* Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,

Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae,

Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria

monocytogenes. Výsledky testov boli poskytnuté

nezávislým testovacím laboratóriom.
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