Sterilizators
Pudelīšu sterilizators
Uzlabots
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Sterilizējiet un glabājiet
Sterilizējiet tikai 10 minūtēs
Sterilizējiet līdz pat sešām pudelītēm ar piederumiem tikai 10 minūtēs. Slaidais,
tomēr plašais pudelīšu sterilizators Advanced ir ātrāks un efektīvāks, likvidējot
99,9 % mikrobu*, lai katrā barošanas reizē sniegtu sirdsmieru.
Vienkārša tīrīšana un apkope
Šī sterilizatora tīrīšana ir ātra un vienkārša
Iebūvēta pilienu paplāte
Radīts, lai samazinātu nepatīkamu smaku rašanos
Likvidē 99,9 % mikrobu
Atvadieties no kaitīgajām baktērijām
Kompakts dizains
Plaša iekšpuse, kompakta āriene
Mūsu sterilizators ir radīts ﬂeksibilitātei, taupot vietu
Sterils līdz 24 stundām
Paliek sterils līdz 24 stundām*
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Izceltie produkti
Likvidē 99,9 % mikrobu

Universāls risinājums

Kompakts dizains

Sterilizēšana ar Philips Avent ir maiga, efektīva
un bez ķīmiskām vielām. Katrs sterilizators lieto
tīra tvaika spēku — ne vairāk, ne mazāk — lai
likvidētu 99,9 % kaitīgo mikrobu*.

Mūsu uzlabotais sterilizators ir pielāgojams,
samazinot izmēru mazākiem priekšmetiem kā
knupīšiem un samazinot aizņemto vietu uz
virsmas, kad tas netiek lietots.

Mūsu sterilizators ir slaids, tomēr tajā tāpat
ietilpst līdz sešām Philips Avent mazuļu
pudelītēm. Tajā ietilpst arī citi būtiski
priekšmeti no knupīšiem līdz manuālajam krūts
piena sūknim.

Sterilizējiet tikai 10 minūtēs

Sterils līdz 24 stundām*
Vienkārša tīrīšana un apkope

Piedzīvojiet ātrumu un drošumu ar sterilizācijas
ciklu, kas ilgst tikai 10 minūtes, pēc tam
sterilizators pats automātiski izslēdzas.
Iebūvēta pilienu paplāte

Mūsu jaunā pilienu paplāte pasargā sildīšanas
virsmu no piena pilieniem, novēršot
nepatīkamu smaku rašanās iespēju.

Sterilizatora pilnīgā tīrīšana bez ķīmiskām
vielām nodrošina tā satura sterilitāti līdz
24 stundām. Kā? Vienkārši nenoņemiet vāku.

No augšas uz leju, iekšā un ārā, sterilizatora
un arī sildīšanas virsmas tīrīšana ir ātra un
vienkārša. Tāpēc jums ir vairāk laika ar savu
mazuli.
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Speciﬁkācijas
Dizaina speciﬁkācijas
Materials: Plastmasas (PP)

Kas ir iekļauts
Standziņas: 1 pcs

Izcelsmes valsts
Ražots: Ķīna

Iekļautie elementi
Elektriskais tvaika sterilizators: 1 gab.

Attīstības posmi
Posms: 0-6 mēneši

Savietojamība
Saderīgs ar Philips-Avent klāstu

Svars un izmēri
Izmēri: 304 x 183 x 359 mm
Svars: 1,78 kg

Tehniskā speciﬁkācija
Enerģijas patēriņš: 650 W
Drošības klase: 1. klase
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Tehniskā speciﬁkācija
Spriegums: 220–240 V~ 50–60 Hz, 220 V~
60 Hz (Koreja), 120–127 V~ 60 Hz (NAM
valstis), 110 V~ 60 Hz (Taivāna)

* Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae,
Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria
monocytogenes. Testa rezultātus nodrošina neatkarīga
testēšanas laboratorija.

