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Høydepunkter
Avansert digital skjerm

Tar inntil seks ﬂasker

ut alle enhetene på én gang. Modus 2 er
beregnet på 24 timers sterilisering, som er
veldig praktisk når du vil la enhetene være i
sterilisatoren over natten, eller når du vil ta ut
kun én ﬂaske ved hver mating. Uansett hvilke
rutiner du har, blir den daglige steriliseringen
mye enklere med denne sterilisatoren.
Holder innholdet sterilt

Skjermen og lyden varsler om at steriliseringen
er fullført, og om hvor lenge enhetene holder
seg sterile. Skjermen informerer deg også hvis
du har fylt sterilisatoren med for lite eller for
mye vann, slik at du alltid kan være sikker på at
steriliseringen blir fullført på en nøyaktig og
pålitelig måte.

Sterilisatoren har en smart utforming som tar
liten plass på kjøkkenet samtidig som den har
plass til seks Philips Avent-ﬂasker eller to
Philips Avent-brystpumper. De to kurvene på
innsiden kan festes sammen og fungere som
en kurv for oppvaskmaskinen, slik at det blir
enda enklere å forhåndsvaske mindre enheter
som smokker.

Innholdet er sterilt i løpet av 6 min.
Bare tilsett vann, og velg modus

Fordelen med dampsterilisering er at det er
mye raskere (og sikrere) enn den tradisjonelle
metoden med å koke ﬂasker i en kjele på
ovnen. Den digitale sterilisatoren bruker så lite
som 6 minutter på å sterilisere en full last med
6 ﬂasker, smokker og hetter.

I tillegg til den avanserte funksjonaliteten er
den digitale sterilisatoren enkel å bruke. Du
fyller bare på vann, setter ﬂasker, brystpumper
eller tilbehør i sterilisatoren og velger modus.
Med modus 1 kan du kjøre én enkel
steriliseringssyklus, som er nyttig når du vil ta

Med denne avanserte sterilisatoren har du
alltid en steril ﬂaske for hånden ettersom
innholdet holdes sterilt i 24 timer. Sterilisatoren
vil automatisk sterilisere innholdet på nytt hver
6. time. Med den praktiske pauseknappen kan
du også legge til eller fjerne enheter når som
helst, og den digitale sterilisatoren steriliserer
automatisk innholdet på nytt.
Naturlig dampsterilisering
Sterilisering handler om å beskytte babyen mot
skadelige melkebakterier frem til babyens
immunforsvar er sterkt nok. Philips Aventsterilisatoren bruker dampsterilisering som på
sykehus. Dette er en rask, enkel og eﬀektiv
metode uten bruk av kjemikalier.
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Spesiﬁkasjoner
Drift
Voltage: 220–240 V

Utviklingstrinn
Trinn: 0–6 måneder

Følgende er inkludert:
Tongs: 1 pcs

Opprinnelsesland
England

Mål og vekt
Dimensions: 320 (H), 235 (B), 235 (L) mm
Weight: 1,609 kg

Følgende er inkludert:
Målekopp: 1 pcs

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesiﬁkasjonene kan endres uten
varsel. Varemerker tilhører
Koninklijke Philips N.V. eller deres
respektive eiere.

Utgivelsesdato
2021‑06‑11
Versjon: 4.0.1

www.philips.com

* Flaske følger ikke med dette produktet

