
Digitale
stoomsterilisator

 

220 - 240 V

 
SCF276/26

Altijd klaar wanneer jij dat bent
24 uur steriel dankzij geavanceerde technologie

De Philips Avent digitale stoomsterilisator werkt snel en onafgebroken. De inhoud blijft steriel tot je die nodig

hebt, zodat je er geen omkijken naar hebt.

Voordelen en functies:

Effectieve sterilisatie

iQ-technologie - Reageert op intelligente wijze op je behoeften

Steriele inhoud, dag en nacht

Het digitale display houdt je op de hoogte

Steriliseert 6 flessen in slechts 6 minuten

Verwijder items wanneer je maar wilt



Digitale stoomsterilisator SCF276/26

Kenmerken Specificaties

iQ - Reageert op intelligente wijze op je

behoeften

Philips Avent iQ-producten met geavanceerde

technologie zijn intelligent en responsief. Ze

zijn ontworpen om de voeding van en zorg voor

je baby eenvoudiger te maken.

Steriele inhoud, dag en nacht

De cyclus wordt voortdurend herhaald zodat de

inhoud 24 uur lang steriel blijft, zelfs als je

tussendoor onderdelen uit de sterilisator haalt.

Het digitale display houdt je op de hoogte

Het geavanceerde digitale display en

geluidssignaal houden je gedurende de

sterilisatiecyclus voortdurend op de hoogte.

Verwijder items wanneer je maar wilt

Verwijder items wanneer je maar wilt

Steriliseert 6 flessen in slechts 6 minuten

Het rekje is groot genoeg voor zes Avent-

voedingsflessen van 260 ml of twee Philips

Avent-borstkolven plus accessoires. Steriliseert

in 6 minuten, ongeopend blijft de inhoud

maximaal 6 uur steriel.

Effectieve sterilisatie

De intensieve stoom is vergelijkbaar met de

methode die in ziekenhuizen wordt gebruikt en

doodt schadelijke bacteriën.

 

Vermogen

Voltage: 220 - 240 V

Land van herkomst

England

Ontwikkelingsfases

Stage: 0 - 6 maanden

Gewicht en afmetingen

Dimensions: 320 (h), 235 (b), 235 (l) mm

Weight: 1,609 kg

Inclusief

Extra zachte speen voor pasgeborenen: 1 pcs

Inclusief

Tongs: 1 pcs

Airflex-zuigfles (125 ml): 1 pcs

Fopspeen voor pasgeboren baby's: 1 pcs

Inclusief

Measuring jug: 1 pcs

iQ24 elektronische stoomsterilisator: 1 pcs

 

 

© 2021 Koninklijke Philips N.V.

Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving worden

gewijzigd. Handelsmerken zijn het

eigendom van Koninklijke Philips N.V.

en hun respectieve eigenaren.

Publicatiedatum

2021‑07‑04

Versie: 7.3.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

