Digital
dampsterilisator
220-240 V
SCF276/26

Altid klar til brug
Avanceret teknologi til 24 t sterilisation
Den digitale Philips Avent-dampsterilisator arbejder hurtigt og konstant for at holde indholdet sterilt, indtil du
skal bruge det. På den måde får du mere tid til at komme videre med din dag.
Fordele og funktioner:
Eﬀektiv sterilisering
iQ-teknologi - Reagerer intelligent for at imødekomme dine behov
Altid sterilt indhold
Digitalt display holder dig informeret
Steriliserer 6 ﬂasker på kun 6 minutter
Fjern elementer når som helst

Digital dampsterilisator

SCF276/26

Vigtigste nyheder

Speciﬁkationer

iQ - Reagerer intelligent for at imødekomme
dine behov

Oprindelsesland
England

Fjern elementer når som helst

Udviklingsfaser
Fase: 0-6 måneder
Strøm
Voltage: 220 - 240 V

Fjern elementer når som helst
Philips Avent iQ-produkter med avanceret
teknologi er intelligente og tilpasser sig – de er
designet til at gøre det nemmere at made og
passe på din baby.

Steriliserer 6 ﬂasker på kun 6 minutter
Hvad følger med
Ekstra blød sut, til nyfødte: 1 pcs

Altid sterilt indhold

Hvad følger med
Tongs: 1 pcs
Airﬂex-sutteﬂaske (125 ml): 1 pcs
Sut til nyfødte: 1 pcs

Holder indholdet sterilt ved at gentage
cyklussen i 24 timer. Pausefunktionen lader dig
fjerne elementer uden at afbryde denne cyklus.

Indeholder op til seks 260 ml Avent-ﬂasker
eller to Philips Avent-brystpumper og tilbehør.
Steriliserer i løbet af 6 minutter, og indholdet
forbliver sterilt i op til 6 timer, hvis man ikke
åbner apparatet.
Eﬀektiv sterilisering

Digitalt display holder dig informeret

Avanceret digitalt display og lydalarm holder
dig informeret gennem hele
steriliseringscyklussen.

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Speciﬁkationerne kan ændres uden
varsel. Varemærker tilhører
Koninklijke Philips N.V. eller deres
respektive ejere.

Vægt og mål
Dimensions: 320 (H), 235 (B), 235 (L) mm
Weight: 1,609 kg
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Baseret på hospitalsprincippet om, at den
intensive varme i dampen eliminerer skadelige
bakterier.

Hvad følger med
Målekande: 1 pcs
Elektronisk iQ24-dampsteriliseringsapparat:
1 pcs

