Dampsterilisator for
mikrobølgeovn
SCF271/06

Ultrarask og praktisk
Steriliserer seks ﬂasker på to minutter*
Philips Avent-dampsterilisatoren for mikrobølgeovn har en lett og kompakt design som gjør den ideell for bruk
både hjemme og borte. Innholdet forblir sterilt i opptil 24 timer hvis lokket ikke åpnes.
Ultrarask og enkel å bruke
Bare tilsett vann, fyll og plasser i mikrobølgeovnen
Kompakt og lett
Passer for reiser. Passer til de ﬂeste mikrobølgeovner.
Sikker, enkel å håndtere
Innholdet forblir sterilt i inntil 24 timer dersom den holdes lukket
Sikker og enkel å håndtere
Sidehåndtak holder lokket godt på
Stor kapasitet
Har plass til seks Philips Avent-ﬂasker
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Høydepunkter
Naturlig dampsterilisering
Sterilisering handler om å beskytte babyen mot
skadelige melkebakterier frem til babyens
immunforsvar er sterkt nok. Philips Aventsterilisatoren bruker dampsterilisering som på
sykehus. Dette er en rask, enkel og eﬀektiv
metode uten bruk av kjemikalier.

Innholdet forblir sterilt

Har plass til seks Philips Avent-ﬂasker

Innholdet forblir sterilt i inntil 24 timer dersom
den holdes lukket

Til tross for den lille størrelsen, er det den
eneste sterilisatoren for mikrobølgeovn som er
utformet for å ha plass til seks Philips Aventﬂasker. Mens de ﬂeste sterilisatorer for
mikrobølgeovn kun har plass til ﬁre ﬂasker, kan
du med Philips Avent-sterilisatoren for
mikrobølgeovn sterilisere en hel dags bruk av
ﬂasker på én gang. Den egner seg også til
sterilisering av brystpumper.

Klemmer holder lokket godt på

Passer for reiser

Sterilisatoren for mikrobølgeovn har klemmer
på siden for ekstra sikkerhet. Klemmene holder
lokket godt på slik at varmt vann ikke kan renne
ut når du tar sterilisatoren ut av
mikrobølgeovnen. Sidehåndtakene er også
utformet slik at de holdes kjøligere og gjør det
enklere å håndtere sterilisatoren på en sikker
måte.

Bare tilsett vann

Philips Avent-dampsterilisator for
mikrobølgeovn er utformet slik at den får plass i
de ﬂeste mikrobølgeovnene på markedet.
Den lille størrelsen passer for reiser, slik at du
alltid har en steril ﬂaske når du drar på korte
overnattingsturer eller på lengre ferier til
utlandet. Den passer også utmerket som en
ekstra sterilisator hjemme hos besteforeldrene.
Mål: 166 (H), 280 (B), 280 (L) mm.

Bare tilsett vann, fyll og plasser i
mikrobølgeovnen i så lite som 2 minutter. Den
nøyaktige varigheten til syklusen er avhengig
av wattstyrken til mikrobølgeovnen: 2 minutter
ved 1100–1850 watt, 4 minutter ved 850–1000
watt, 6 minutter ved 500–850 watt.
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Spesiﬁkasjoner
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Følgende er inkludert:
Ekstra myk smokk med gjennomstrømming for
nyfødte: 1 pcs
Ekstra myk smokk med sakte gj.strømming:
1 pcs

Utviklingstrinn
Trinn: 0–6 måneder

Mål og vekt
Weight: 740 g
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Vekt og mål
Mål: 166 (H), 280 (B), 280 (L) mm
Følgende er inkludert:
Microwave steam sterilizer: 1 pcs
Klype: 1 pcs
Airﬂex-tåteﬂaske (260 ml / 9 oz): 1 pcs
Airﬂex-tåteﬂaske (125 ml / 4 oz): 1 pcs
Narresmokk for nyfødte: 1 pcs

