
סטריליזטור אדים חשמלי 3 ב-1

 

.מחסל 99.9% מהחיידקים המזיקים

מחטא תוך 6 דקות

Philips Avent מתאים ל-6 בקבוקי

 
SCF284/02

חיטוי נוח ויעיל
מילוי קל וגמיש

בעל הגודל המתכוונן, תופס את המקום הקטן ביותר במטבח ,Philips Avent סטריליזטור האדים החשמלי 3 ב-1 של

.ועדיין מתאים בצורה מושלמת לפרטים שצריך לחטא, בין שאלה כמה פריטים קטנים או בגודל מלא

סטריליזציה יעילה באמצעות אדים טבעיים

מחטא למשך עד 24 שעות, אם לא פותחים את המכסה

מתאים למגוון סוגי בקבוקים ומוצרים אחרים

מחטא מגוון בקבוקים, משאבות חלב ואביזרים

עיצוב מרווח

עיצוב חסכוני במקום 3 ב-1

סטריליזטור בעיצוב מודולרי 3 ב-1



סטריליזטור אדים חשמלי 3 ב-1 SCF284/02

Highlights Specifications

סטריליזטור גמיש 3 ב-1

העיצוב המודולרי הייחודי של הסטריליזטור מאפשר לך להתאים

את הבקבוקים והאביזרים בצורה גמישה, ולארגן אותם בקלות.

לכן מילוי וריקון הסטריליזטור מתבצעים בנוחות מרבית. הוא גם

.תופס מעט מאוד מקום במטבח

מחטא למשך עד 24 שעות

הסטריליזטור שומר על תכולתו - בקבוקים לתינוק, משאבות חלב

.וכד' - סטריליים למשך עד 24 שעות, אם לא פותחים את המכסה

עיצוב מרווח

Philips Avent של Natural-ו Classic מחזיק עד שישה בקבוקי

.בנפח 330 מ"ל לחיטוי בו-זמנית

מתאים לכל סוגי הבקבוקים

הסטריליזטור מתאים לשימוש עם בקבוקים לתינוק בעלי צוואר

רגיל וצוואר רחב. הוא גם מתאים למוצרים לתינוק כגון משאבות

.חלב ואביזרים

 

חשמל

Voltage: 220-240 V

Made in: טורקיה

שלב: 0 – 6 חודשים

משקל ומידות

Dimensions: 290 x 160 x 150 (ר' x ע' x ג') mm

Weight: 1.5 kg

מה כלול

Tongs: 1 pcs

חומר

פוליפרופילן: כן

מה כלול

סטריליזטור אדים חשמלי: 1 יחידה

תאימות

תואם למגוון מוצרי פיליפס אוונט: כן

מפרט טכני

Voltage: 50-60 הרץ

Power consumption: 650 W

Safety Classification: 1 דרגה
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