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Sterilizator şi uscător de

biberoane

Premium

 

SCF293/00

Sterilizează, usucă şi depozitează
Aburul puternic sterilizează, aerul filtrat usucă

Fii gata pentru următoarea masă a bebeluşului în 40 de minute. Sterilizatorul şi

uscătorul de biberoane Premium utilizează jeturi de aer filtrat pentru a usca

biberoanele înainte de a se opri. Sterilizatorul este rapid şi igienic, distrugând 99,9%

din germeni* pentru siguranţă la fiecare hrănire.

Uşor de curăţat şi asamblat

Acest sterilizator se curăţă rapid şi uşor

Tavă de scurgere integrată

Concepută pentru a reduce posibilitatea apariţiei mirosurilor neplăcute

Distruge 99,9% din germeni*

Uită de bacteriile nocive

Sterilizează şi usucă în 40 de minute

Un ciclu complet de sterilizare şi uscare durează doar 40 de minute

Design care economiseşte spaţiul

Interior spaţios, exterior compact



Sterilizator SCF293/00

Repere

Distruge 99,9% din germeni*

Cu Philips Avent, sterilizarea este delicată,

eficientă şi fără substanţe chimice. Toate

sterilizatoarele utilizează puterea aburului pur

– nimic altceva – pentru a distruge 99,9% din

germenii nocivi*.

Sterilizează şi usucă în 40 de minute

Doar 40 de minute sunt necesare pentru a

pregăti biberoanele pentru următoarea masă a

bebeluşului. După sterilizarea puternică cu

abur, un jet concentrat de aer filtrat usucă

biberonul şi accesoriile, care vor fi astfel

pregătite imediat de utilizare.

Tavă de scurgere integrată

Noua noastră tavă de scurgere protejează

placa de încălzire de picăturile de lapte,

reducând astfel posibilitatea apariţiei

mirosurilor neplăcute.

Sterilizează, usucă şi depozitează

Sterilizatorul nostru electric premium nu doar

curăţă biberoanele şi distruge germenii, ci şi

usucă şi depozitează biberoanele şi accesoriile,

menţinându-le sterile timp de până la 24 de

ore.

Steril timp de 24 de ore*

Curăţarea temeinică şi fără substanţe chimice

asigurată de sterilizator va menţine conţinutul

steril timp de până la 24 de ore. Cum? Nu

trebuie decât să laşi capacul pus.

Design cu economie de spaţiu

Sterilizatorul nostru este îngust, dar în el încap

până la şase biberoane Philips Avent. Are, de

asemenea, spaţiu şi pentru alte articole

esenţiale, de la tetine şi suzete până la o

pompă de sân manuală.

Uşor de curăţat şi asamblat

De sus până jos, de la interior la exterior,

sterilizatorul se curăţă rapid şi uşor – chiar şi

placa de încălzire. Astfel, vei avea mai mult

timp pentru micuţul tău.



Sterilizator SCF293/00

Specificaţii

Specificaţii tehnice

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

(Coreea), 120-127 V~ 60 Hz (America de Nord)

Consum de energie: 650 W

Clasificare siguranţă: Clasa 1

Greutate şi dimensiuni

Dimensiuni: 304 x 191 x 378 mm

Greutate: 2,4 kg

Specificaţii de design

Materiale: Plastic (PP)

Ţara de origine

Fabricat în: China

Include

Cleşti: 1 buc.

Sterilizator electric cu abur: 1 bucată

Compatibilitate

Compatibil cu gama Philips-Avent

Etape de dezvoltare

Fază: 0 - 6 luni

 

* Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,

Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae,

Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria

monocytogenes. Rezultatele testelor sunt furnizate de

un laborator de testare independent.
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