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Elektrisk
dampsterilisator

 

220-240 V

 
SCF274/34

Steriliserer 6 flasker på 8 minutter
Hurtig og nem brug

Sterilt indhold i op til 6 timer

Nem at anvende
Tilsæt blot vand, fyld apparatet, og tænd det

Sikker, nem håndtering
Indholdet forbliver sterilt i op til 6 timer, hvis apparatet ikke åbnes

Stor kapacitet
Rummer op til seks Philips Avent-sutteflasker

Hurtig
Indholdet bliver sterilt og klar til brug på ca. 8 minutter

Effektiv sterilisering
Ekstra beskyttelse gennem naturlig dampbeskyttelse



Elektrisk dampsterilisator SCF274/34

Vigtigste nyheder Specifikationer
Rummer op til 6 flasker

Sterilisatoren har et smart design, der fylder

mindre i køkkenet, men som alligevel har plads

til seks Philips Avent-flasker eller to Philips

Avent-brystpumper. De to kurve kan sættes

sammen til én kurv til opvaskemaskinen,

hvilket gør det meget nemmere at rengøre

mindre genstande som sutter og flaskesutter.

Sterilt indhold i 6 timer
Når steriliseringscyklussen er afsluttet, forbliver

indholdet i Philips Avent elektrisk

dampsterilisator sterilt i op til 6 timer, hvis

låget ikke åbnes.

Indholdet bliver sterilt på 8 minutter
Med Philips Avent elektrisk dampsterilisator

kan du sterilisere indholdet på kun 8 minutter

Tilsæt kun vand
Philips Avent elektrisk dampsterilisator er

meget let at bruge. Tilsæt blot vand, fyld

sterilisatoren med de ting, du vil sterilisere, og

tænd apparatet.

Naturlig dampsterilisering
Sterilisering handler udelukkende om at

beskytte din baby mod bestemte

mælkebakterier, indtil immunsystemet er stærkt

nok. Philips Avent-sterilisator bruger

hospitalsmetoden med dampsterilisering, der

er hurtig, nem og effektiv - og uden kemikalier.

Oprindelsesland
England

Udviklingsfaser
Fase: 0-6 måneder

Strøm
Voltage: 220 - 240 V

Vægt og mål
Mål: 313 (H), 235 (B), 235 (L) mm

Vægt: 1,575 kg

Hvad følger med
Tænger: 1 pcs
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