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.
Easy to clean and assemble
This sterilizer is quick and easy to clean
Integrated drip tray
Designed to reduce the chance of unpleasant odors
Kills 99.9% of germs*
Say goodbye to harmful bacteria
Sterilizácia a sušenie za 40 minút
Kompletný sterilizačný a sušiaci cyklus trvá len 40 minút.
Space saving design
Roomy inside, compact outside

Sterilizátor
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Hlavné prvky
Kills 99.9% of germs*

Integrated drip tray

Space-saving design

Sterilizing is gentle, eﬀective and chemicalfree with Philips Avent. Every sterilizer uses the
power of pure steam – nothing more, nothing
less – to kill 99.9% of harmful germs*.

Our new drip tray protects the heating plate
from milk droplets, reducing the chance of
unpleasant odors.

Our sterilizer is slender and yet still holds up to
six Philips Avent baby bottles. It also ﬁts all the
other essentials, from teats and soothers to a
manual breast pump.

Sterilizácia, sušenie a uskladnenie
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.

Easy to clean and assemble

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.

Top to bottom, inside and out, the sterilizer is
quick and easy to clean – even the heating
plate. So you get more time to be with your
little one.
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Technické údaje
Krajina pôvodu
Krajina pôvodu: Čína

Hmotnosť a rozmery
Rozmery: 304 x 191 x 378 mm
Hmotnosť: 2,4 kg

Vývojové stupne
Fáza: 0 – 6 mesiacov

Čo je súčasťou balenia
Kliešte: 1 pcs

Špeciﬁkácia dizajnu
Materiály: Plastové (PP)

Čo je súčasťou balenia
Elektrický parný sterilizátor: 1 ks
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Kompatibilita
Kompatibilné s radom Philips Avent
Technické údaje
Spotreba energie: 650 W
Klasiﬁkácia bezpečnosti: Trieda 1
Technické údaje
Napätie: 220-240 V~ 50-60 Hz, 220 V~ 60 Hz
(Kórea), 120-127 V~ 60 Hz (NAM)

* Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae,
Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria
monocytogenes. Výsledky testov boli poskytnuté
nezávislým testovacím laboratóriom.

