Електрически парен
стерилизатор "3 в 1"
Убива 99,9% от вредните бактерии
Стерилизира за 6 минути
Побира 6 бутилки Philips Avent
Регулируема конструкция "3 в 1"
SCF285/03

Удобна и ефективна стерилизация
Гъвкаво и лесно зареждане
Със своя регулируем размер електрическият парен стерилизатор Philips Avent "3 в 1" заема възможно най-малко място в
кухнята ви, но побира идеално всичко, което искате да стерилизирате, било то няколко малки принадлежности или пълно
зареждане.
Ефективно стерилизиране с естествена пара
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 "3 в 1"
Модулна конструкция на стерилизатора "3 в 1"

Електрически парен стерилизатор "3 в 1"

SCF285/03

Акценти

Спецификации

Гъвкав стерилизатор "3 в 1"

Просторна конструкция

Държава на произход
Произведено в: Турция
Етап: 0 – 6 месеца
Voltage: 220 – 240 V
Тегло и размери
Dimensions: 290 x 160 x 150 (Ш x Д x В) mm
Тегло: 1,5 kg

Уникалната модулна конструкция на стерилизатора ви
позволява гъвкаво да побирате бутилки и аксесоари и
да ги подреждате с лекота. По този начин
зареждането и изваждането са много удобни. Също
така заема възможно най-малко място в кухнята ви.
Стерилни до 24 часа

Побира до шест бутилки Philips Avent Classic и
Natural от 330 ml/ 11 унции за едновременно
стерилизиране.
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.

Какво включва
Tongs: 1 pcs
Материал
Полипропилен
Какво включва
Електрически паров стерилизатор: 1 бр.
Полипропиленова бутилка 125 мл/4 унции: 2 pcs
Полипропиленова бутилка 260 мл/9 унции: 2 pcs
Съвместимост
Съвместим с гамата Philips Avent

Стерилизаторът ще запази съдържанието си –
бебешки бутилки, помпи за кърма и др. – стерилно
до 24 часа, ако капакът не се отваря.
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Технически спецификации
Power consumption: 650 W
Safety Classification: Клас 1
Технически данни
Напрежение: 50-60 Hz

