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Sterilizator cu abur
cu microunde

 
Distruge 99,9% din germenii
dăunători

Sterilizează în 2 minute

Încap 4 biberoane Philips Avent

Pt majoritatea cuptoarelor cu
microunde

 
SCF281/02

Sterilizator cu abur rapid pentru microunde
Pentru utilizare acasă sau în deplasări

Sterilizatorul cu abur pentru microunde Philips Avent este o alegere perfectă pentru sterilizarea rapidă şi

eficientă, acasă sau în deplasare. Pot fi sterilizate simultan până la 4 biberoane sau produse Philips Avent, 99,9%

din germeni fiind eliminaţi în doar 2 minute.

Design uşor şi compact
Design uşor pentru biberoane sterilizate rapid

Cleme de siguranţă care rămân reci, pentru siguranţa capacului

Pentru majoritatea cuptoarelor cu microunde de pe piaţă

Sterilizator cu abur pentru microunde rapid şi eficient
Conţinutul rămâne steril până la 24 ore

Sterilizator cu abur pentru microunde gata în doar 2 minute

Distruge 99,9% din germeni şi bacterii

Se potriveşte diverselor tipuri de biberoane şi altor produse
Sterilizează pompe de sân, suzete, tacâmuri, precum şi biberoane

Sterilizează biberoane cu gât standard şi cu gât larg



Sterilizator cu abur cu microunde SCF281/02

Repere Specificaţii
Sterilizează în doar 2 minute
Sterilizatorul cu abur pentru microunde poate fi

utilizat pentru a steriliza biberoanele şi alte

produse în doar 2 minute, distrugând 99,9 %

din germeni şi bacterii. Desigur, lungimea

exactă a ciclului depinde de puterea cuptorului

tău cu microunde. 2 minute la 1200 - 1850 W,

4 minute la 850 - 1100 W, 6 minute la 500 -

800 W.

Distruge 99,9% din germeni
Este dovedit că sterilizatorul cu abur pentru

microunde distruge 99,9 % din germeni şi

bacterii.

Sterilizare eficientă
Conţinutul rămâne steril până la 24 ore în

cazul în care capacul nu este deschis.

Se potriveşte cu diferite tipuri de biberoane
Sterilizatorul sterilizează biberoane cu gât

standard şi cu gât larg. Pot fi sterilizate până la

4 biberoane Philips Avent simultan.

Se poate utiliza şi pentru pompe de sân şi
suzete
Sterilizatorul poate fi utilizat pentru a steriliza

pompe de sân, suzete, tacâmuri şi alte

produse, precum şi biberoane.

Design uşor pentru călătorii
Designul uşor şi compact al sterilizatorului

facilitează transportul acestuia, oriunde ai

merge - în vacanţă, în vizită la rude etc. Acum

poţi avea întotdeauna biberoane şi alte

produse sterilizate la îndemână.

Pt majoritatea cuptoarelor cu microunde
Sterilizatorul cu abur pentru microunde a fost

conceput pentru a se potrivi practic în toate

cuptoarele cu microunde de pe piaţă,

menţinând biberoanele şi alte produse sterile,

oriunde te-ai afla.

Cleme de siguranţă care rămân reci
Sterilizatorul cu abur pentru microunde are

cleme de siguranţă care rămân reci, pentru a

menţine capacul sigur. Acest lucru îţi

garantează că poţi îndepărta sterilizatorul în

siguranţă din cuptorul cu microunde,

menţinând biberoanele şi alte produse sterile,

şi prevenind posibilitatea de a suferi arsuri.

Ţara de origine
Fabricat în: Polonia

Specificaţii tehnice
Water capacity: 200 ml

Etape de dezvoltare
Fază: 0 - 6 luni

Greutate şi dimensiuni
Weight: 740 g

Dimensiuni: 166 (H), 280 (Lt), 280 (Lg) mm

Include
Cleşti: 1 pcs

Ce este inclus
Microwave steam sterilizer: 1 pcs

Specificaţii tehnice
Durata sterilizării: 2 min. la 1200-1850W, 4

min, la 850-1100W, 6 min. la 500-800W
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