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Електрически парен
стерилизатор "2 в 1"

 
Убива 99,9% от вредните бактерии

Стерилизира за 10 минути

Побира 5 бутилки Philips Avent

Пестяща място конструкция "2 в 1"

 
SCF922/01

Компактна и ефективна стерилизация
Пестящ място дизайн
Компактен и лесен за използване, електрическият стерилизатор с пара Philips Avent "2 в 1" ви позволява да стерилизирате
стандартни бутилки и такива с широко гърло в една стъпка.

Компактна, лесна за използване конструкция
Интелигентна многофункционална конструкция на капака

Ефективно стерилизиране с естествена пара
Бърз цикъл и функция за автоматично изключване
Стерилни до 24 часа, ако капакът не се отваря

Подходящ за различни видове бутилки и други продукти
Стерилизира различни бутилки, помпи за кърма и аксесоари
Просторна конструкция

Пестяща място конструкция "2 в 1"
Конструкция на стерилизатора "2 в 1"



Електрически парен стерилизатор "2 в 1" SCF922/01

Акценти Спецификации
Компактен стерилизатор "2 в 1"
Стерилизирайте ефикасно своите бутилки и
аксесоари, като поставяте биберони, капачки и
залъгалки във вградената малка кошница.
Стерилизиторът също притежава фина конструкция,
която не заема много място.

Стерилни до 24 часа
Стерилизаторът ще запази съдържанието си –
бебешки бутилки, помпи за кърма и др. – стерилно
до 24 часа, ако капакът не се отваря.

Бързо стерилизиране
Цикълът на стерилизиране е с продължителност
около 10 минути, след което се изключва
автоматично.

Просторна конструкция
Стерилизаторът е с компактна конструкция, но
интелигентно побира до 5 бебешки бутилки Philips
Avent едновременно.

Подходящ за различни видове бутилки
Стерилизира бебешки бутилки със стандартно и
широко гърло. Също така побира други бебешки
продукти като помпи за кърма и аксесоари.

Многофункционална конструкция на капака
Капакът на стерилизатора е проектиран
интелигентно, така че да може да се закачи отстрани
на стерилизатора след употреба или да се използва
за изваждане и поставяне на бебешките бутилки и
други продукти.

 

Захранване
Voltage: 220 – 240 V

Технически спецификации
Време за стерилизиране: 10 минути
Напрежение: 50-60 Hz
Потребявана електроенергия: 550 W
Клас на безопасност: Клас 1

Тегло и размери
Размери: 260 x 308 x 180 мм
Тегло: 1,5 кг

Страна на произход
Произведено в: Китай

Материал
Полипропилен

Какво включва
Електрически паров стерилизатор: 1 бр.

Съвместимост
Съвместим с гамата Philips Avent

Стадии на развитие
Етап: 0 – 6 месеца

 

 

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят
без предупреждение. Търговските марки
са собственост на Koninklijke Philips N.V.
или на съответните си притежатели.

Дата на издаване 2023‑04‑29
Версия: 10.1.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

