
Startset met
magnetronsterilisator

 

Klassiek

 
SCF277/01

Steriliseert 6 flessen in 2 minuten*
Ultrasnelle sterilisator en gemakkelijk in gebruik

De starterset met Avent-magnetronsterilisator is licht en compact, ideaal voor thuis en onderweg

Ultrasnel en gemakkelijk in gebruik

Je hoeft de sterilisator alleen maar met water te vullen, de flessen erin te plaatsen en het geheel in de magnetron te

zetten

Compact en lichtgewicht

Ideaal voor op reis. Past in de meeste magnetrons.

Veilig en gemakkelijk te openen

Ongeopend blijft de inhoud maximaal 24 uur steriel

Veilig en gemakkelijk te openen

De handgrepen sluiten het deksel goed af

Grote capaciteit

Geschikt voor zes Philips Avent-flessen



Startset met magnetronsterilisator SCF277/01

Kenmerken Specificaties

Je hoeft alleen water toe te voegen

Je hoeft de sterilisator alleen maar met water

te vullen, de flessen erin te plaatsen en het

geheel 2 minuten in de magnetron te zetten.

De exacte duur van de cyclus is afhankelijk

van het vermogen van je magnetron: 2 min. op

1100-1850 watt, 4 min. op 850-1000 watt en 6

min. op 500-850 watt.

Ideaal voor op reis

De Philips Avent-magnetronsterilisator is

geschikt voor de meeste magnetrons die

momenteel verkrijgbaar zijn. Dankzij de

geringe afmetingen is deze sterilisator ideaal

voor op reis, zodat je altijd een steriele fles bij

je hebt tijdens een korte overnachting of op

vakantie in het buitenland. Ook ideaal als extra

sterilisator voor bij opa en oma. Afmetingen:

166 x 280 x 280 mm (h x b x l).

Inhoud blijft steriel

Ongeopend blijft de inhoud maximaal 24 uur

steriel

Natuurlijke stoomsterilisatie

Sterilisatie is bedoeld om je baby te

beschermen tegen schadelijke bacteriën in de

melk totdat het immuunsysteem van je kindje

sterk genoeg is. De Philips Avent-sterilisator

gebruikt de sterilisatiemethode met stoom

zoals die ook in ziekenhuizen wordt gebruikt.

Dit gaat snel, eenvoudig en efficiënt zonder

chemische middelen.

De clips sluiten het deksel goed af

De magnetronsterilisator heeft clips aan de

zijkant voor extra veiligheid. De clips sluiten

het deksel goed af zodat er geen heet water

kan worden gemorst als je de sterilisator uit de

magnetron haalt. De handgrepen zijn zo

ontworpen dat ze koel blijven, zodat je de

sterilisator veilig kunt vastpakken.

Geschikt voor 6 Philips Avent-flessen

Ondanks de geringe afmeting is dit de enige

magnetronsterilisator waar 6 Philips Avent-

flessen in passen. Waar de meeste

magnetronsterilisators net groot genoeg zijn

voor 4 flessen, kun je in de Philips Avent-

magnetronsterilisator in één keer de flessen

voor een hele dag steriliseren. Je kunt er ook

borstkolven in steriliseren.

Land van herkomst

England

Technische specificaties

Sterilisatietijd: 2 minuten op 1100-1850 W, 4

minuten op 850-1000 W, 6 minuten op 500-

800 W

Water capacity: 200 ml

Ontwikkelingsfases

Stapje: 0 - 6 maanden

Gewicht en afmetingen

Weight: 740 g

Dimensions: 166 (h), 280 (b), 280 (l) mm

Inclusief

Microwave steam sterilizer: 1 pcs

Tongs: 1 pcs

Classic-fles van 125 ml: 2 pcs

Classic-fles van 260 ml: 2 pcs

Inclusief

Measuring jug: 1 pcs

 

* 2 minuten op 1100-1850 W, 4 minuten op 850-1000 W,

6 minuten op 500-800 W.
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