
 

Esterilizador
 

Esterilizador e secador de
biberões

Premium

 

SCF293/00

Esterilizar, secar e armazenar
Esterilize e seque em 40 minutos

Esteja a postos para a próxima refeição do bebé em 40 minutos. O Esterilizador

de biberões e o Secador de alta qualidade utiliza jatos de ar filtrado para secar os

biberões antes de desligar. O esterilizador é rápido e higiénico, eliminando 99,9%

dos germes* para maior tranquilidade em todas as refeições.

Esterilize e seque em 40 minutos
Um ciclo completo de esterilização e secagem demora apenas 40 minutos

Esterilizar, secar e armazenar
O nosso esterilizador permite-lhe esterilizar, secar e armazenar



Esterilizador SCF293/00

Destaques Especificações
Esterilize e seque em 40 minutos

Demora apenas 40 minutos a preparar os

biberões para a próxima refeição do seu bebé.

Após a potente esterilização a vapor, um jato

concentrado de ar filtrado seca os biberões e

os acessórios, permitindo que estejam prontos

para utilização imediata.

Esterilizar, secar e armazenar

O nosso esterilizador elétrico de alta qualidade

faz mais do que apenas limpar biberões e

eliminar germes: seca e armazena biberões e

acessórios, mantendo-os esterilizados durante

até 24 horas.

País de origem
Fabricada na: China

Especificações de design
Materials: Plástico (PP)

Fases de desenvolvimento
Fase: 0 - 6 meses

Peso e dimensões
Dimensões: 304 x 191 x 378 mm

Weight: 2,4 kg

Inclui
Molas: 1 pcs

O que está incluído
Esterilizador elétrico a vapor: 1 un.

Compatibilidade
Compatível com a gama Philips Avent

Especificações técnicas
Consumo de energia: 650 W

Classificação de segurança: Classe 1

Especificações técnicas
Voltagem: 220–240 V~ 50–60 Hz, 220 V~
60 Hz (Coreia), 120–127 V~ 60 Hz (NAM)

 

* Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,

Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae,

Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria

monocytogenes. Os resultados dos testes são

fornecidos por um laboratório de testes independente.
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