Mikroviļņu tvaika
sterilizators
Likvidē 99,9% kaitīgo mikrobu
Sterilizē 2 minūtēs
Var ievietot 4 Philips Avent
pudelītes
SCF282

Ātrs mikroviļņu tvaika sterilizators
Lietošanai mājās un prombūtnē
Philips Avent mikroviļņu tvaika sterilizators ir lieliska izvēle ātrai, efektīvai sterilizēšanai mājās vai prombūtnē.
Vienlaikus iespējams sterilizēt līdz 4 Philips Avent pudelītes vai produktus, iznīcinot 99,9% baktēriju tikai 2
minūtēs.
Kompakta un viegla konstrukcija
Viegla konstrukcija mazuļu pudelīšu sterilizēšanai ārpus mājām
Neuzkarstoši drošības klipši stingrai vāka ﬁksācijai
Piemērots gandrīz visām tirdzniecībā pieejamajām mikroviļņu krāsnīm
Ātra un efektīva sterilizēšana ar mikroviļņu tvaiku
Piederumi paliek sterili līdz 24 stundām
Mikroviļņu tvaika sterilizators ir gatavs darbam tikai 2 minūtēs
Likvidē 99,9% mikrobu un baktēriju
Piemērots dažādām pudelītēm un citiem produktiem
Sterilizē pumpjus, māneklīšus, galda piederumus, kā arī mazuļu pudelītes
Sterilizē mazuļu pudelītes ar standarta un platiem kakliņiem
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Izceltie produkti
Sterilizē tikai 2 minūtēs

Saderīgs ar dažādu veidu pudelītēm

Piemērots visām mikroviļņu krāsnīm.

Mikroviļņu tvaika sterilizatoru var izmantot, lai
sterilizētu mazuļu pudelītes un citus produktus
tikai 2 minūtēs, likvidējot 99,9% mikrobu un
baktēriju. Protams, precīzs viena cikla ilgums ir
atkarīgs no mikroviļņu krāsns jaudas. 2 minūtes
pie 1200-1850 W, 4 minūtes pie 850-1100 W,
6 minūtes pie 500-800 W.

Sterilizators sterilizē mazuļu pudelītes ar
standarta un platiem kakliņiem. Vienlaikus
iespējams sterilizēt līdz 4 Philips Avent mazuļu
pudelītēm.

Mikroviļņu tvaika sterilizators ir izstrādāts, lai
atbilstu gandrīz visām tirdzniecībā
pieejamajām mikroviļņu krāsnīm, saglabājot
sterilas mazuļa pudelītes un citus produktus.

Izmantojiet arī pumpjiem un māneklīšiem
Sterilizatoru iespējams izmantot, lai sterilizētu
krūts pumpjus, māneklīšus, galda piederumus
un citus produktus, kā arī mazuļu pudelītes.

Neuzkarstoši drošības klipši

Likvidē 99,9% mikrobu

Viegla konstrukcija ceļošanai

Pierādīts, ka mikroviļņu tvaika sterilizators
likvidē 99,9% mikrobu un baktēriju.
Efektīva pudelīšu sterilizācija

Piederumi paliek sterili līdz 24 stundām,
neatverot vāku.

Sterilizatora vieglā un kompaktā konstrukcija
sniedz iespēju to viegli paņemt līdzi uz jebkuru
vietu - brīvdienās, ciemos pie radiniekiem
u.tml. Tagad sterilizētas mazuļu pudelītes un
citi produkti ir jums vienmēr pa rokai.

Mikroviļņu tvaika sterilizatoram ir neuzkarstoši
drošības klipši stingrai vāka ﬁksācijai. Tas
nodrošina, ka varat droši izņemt sterilizatoru no
mikroviļņu krāsns, saglabājot mazuļu pudelītes
un citus produktus sterilus un novēršot
apdegumus.
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Speciﬁkācijas
Izcelsmes valsts
Made in: Anglija
Tehniskā speciﬁkācija
Water capacity: 200 ml
Attīstības posmi
Posms: 0-6 mēneši

Svars un izmēri
Weight: 740 g
Dimensions: 166 (A), 280 (P), 280 (G) mm

Kas ir iekļauts
PP pudelīte 125 ml: 2 pcs
PP pudelīte 260 ml: 2 pcs

Kas ir iekļauts
Microwave steam sterilizer: 1 pcs
Tongs: 1 pcs

Tehniskā speciﬁkācija
Sterilizēšanas laiks: 2 min pie 1200-1850 W, 4
min pie 850-1100 W, 6 min pie 500-800 W
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