
Digitaalinen
höyrysterilointilaite

 

220–240 V

 
SCF276/42

Valmis aina kun sinäkin
Kehittynyt tekniikka pitää sisällön steriilinä 24 tuntia

Digitaalinen Philips höyrysterilointilaite toimii nopeasti ja jatkuvasti. Se pitää sisällön steriilinä käyttöön asti.

Siten sinulle jää enemmän aikaa keskittyä päivän toimiin.

Helppokäyttöinen

Lisää vain vesi, täytä laite ja valitse tila

Tiedät tilanteen

Kätevä digitaalinen näyttö ja merkkiäänet

Suuri tilavuus

Jopa kuudelle Philips AVENT -pullolle

Valmis kun sinäkin

Pitää sisällön steriilinä päivin ja öin

Nopea

Sisältö on steriili ja käyttövalmis noin 6 minuutissa



Digitaalinen höyrysterilointilaite SCF276/42

Kohokohdat Tekniset tiedot

Kätevä digitaalinen näyttö

Näyttö ja merkkiäänet ilmoittavat, milloin

sterilointi on suoritettu loppuun ja kuinka

kauan esineet pysyvät steriileinä. Näytöstä

näkee myös, jos laitteeseen on lisätty liikaa tai

liian vähän vettä, jotta voit aina olla varma,

että sterilointi on suoritettu tarkasti ja

luotettavasti.

Sisältö steriiliksi 6 minuutissa

Höyrysteriloinnin etu on huomattava nopeus

(ja turvallisuus) verrattuna perinteiseen

pullojen keittämiseen vesikattilassa.

Digitaalinen sterilointilaite steriloi 6 pulloa,

tuttia ja korkkia jopa 6 minuutissa.

Jopa 6 pullolle

Nerokkaasti muotoiltu sterilointilaite vie vähän

tilaa, mutta silti siihen mahtuu kuusi Philips

AVENT -pulloa tai kaksi Philips AVENT -

rintapumppua. Laitteen sisällä olevat kaksi

koria voidaan kiinnittää yhteen pesukoriksi,

mikä helpottaa pienempien osien, kuten

tuttien, pesemistä.

Lisää vettä ja valitse tila

Kehittyneistä ominaisuuksistaan huolimatta

digitaalinen sterilointilaite on

helppokäyttöinen. Lisää vettä, laita laitteeseen

pullot, rintapumppu tai lisäosat ja valitse tila.

Tilassa 1 on yksi sterilointijakso, mikä on

kätevä, jos haluat ottaa kaikki esineet

laitteesta kerralla. Tila 2 on 24 tunnin

sterilointi, mikä on kätevä, jos haluat jättää

esineet sterilointilaitteeseen yöksi tai ottaa

laitteesta vain yhden pullon kerrallaan.

Steriloitpa millä tavalla tahansa, tämä laite

helpottaa päivittäistä sterilointitaakkaa.

Pitää sisällön steriilinä

Tämä kehittynyt sterilointilaite varmistaa, että

käytössäsi on aina steriili pullo, pitämällä

sisällön steriilinä 24 tunnin ajan. Se steriloi

sisällön uudelleen automaattisesti 6 tunnin

välein. Kätevän taukopainikkeen ansiosta voit

lisätä ja poistaa esineitä milloin tahansa, ja

digitaalinen sterilointilaite steriloi sisällön

automaattisesti uudelleen.

Luonnollista höyrysterilointia

Steriloinnin tarkoitus on suojata vauvaa

erityisen haitallisilta bakteereilta, kunnes

hänen immuunijärjestelmänsä on riittävän

vahva. Philips Avent -sterilointilaite käyttää

sairaalakäytöstä tuttua

höyrysterilointimenetelmää, joka on nopea,

helppo ja tehokas, eikä siinä käytetä

kemikaaleja.

Kehitysvaiheet

Vaihe: 0–6 kuukautta

Alkuperämaa

England

Virta

Voltage: 220–240 V

Paino ja mitat

Dimensions: 320 (K), 235 (L), 235 (P) mm

Weight: 1,609 kg

Sisältö

Tongs: 1 pcs

Sisältö

Mittamuki: 1 pcs

 

* Tuotteen mukana ei toimiteta pulloa
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