Digital
dampsterilisator
220–240 V
SCF276/26

Alltid klar når du trenger den
Avansert teknologi for 24-timers sterilisering
Den digitale Philips Avent-dampsterilisatoren fungerer raskt og kontinuerlig. Den holder innholdet sterilt til du
trenger det, noe som gir deg tid til å få unna dagens gjøremål.
Fordeler og funksjoner:
Eﬀektiv sterilisering
iQ-teknologi: svarer intelligent for å dekke behovene dine
Sterilt innhold dag og natt
Digital skjerm holder deg informert
Steriliserer seks ﬂasker på bare seks minutter
Du kan fjerne deler når som helst

Digital dampsterilisator

SCF276/26

Høydepunkter

Spesiﬁkasjoner

iQ svarer intelligent for å dekke behovene
dine

Du kan fjerne deler når som helst

Drift
Voltage: 220–240 V
Opprinnelsesland
England
Utviklingstrinn
Trinn: 0–6 måneder

Du kan fjerne deler når som helst
Philips Avent iQ-produkter med avansert
teknologi er intelligente og tilgjengelige –
utviklet for å gjøre amming og babystell
enklere.

Steriliserer seks ﬂasker på bare seks
minutter

Følgende er inkludert:
Ekstra myk smokk med gjennomstrømming
for nyfødte: 1 pcs
Mål og vekt
Dimensions: 320 (H), 235 (B), 235 (L) mm
Weight: 1,609 kg

Sterilt innhold dag og natt
Følgende er inkludert:
Tongs: 1 pcs
Airﬂex-tåteﬂaske (125 ml / 4 oz): 1 pcs
Narresmokk for nyfødte: 1 pcs

Holder innholdet sterilt ved å repetere syklusen
i 24 timer. Pausemuligheten lar deg fjerne
deler uten å forstyrre denne syklusen.

Tar inntil seks 260 ml / 9 oz Avent-ﬂasker eller
to Philips Avent-brystpumper og tilbehør.
Steriliserer på 6 minutter og innholdet holder
seg sterilt inntil 6 timer når den er lukket.
Eﬀektiv sterilisering

Digital skjerm holder deg informert

Avansert digitalt design og lydsignaler holder
deg informert gjennom steriliseringssyklusen.
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Basert på sykehusprinsippet vil den intense
varmen fra dampen eliminere skadelige
bakterier.

Følgende er inkludert:
Målekopp: 1 pcs
iQ24 elektronisk dampsterilisator: 1 pcs

