
Elektrische
stoomsterilisator

 

220 - 240 V

 
SCF274/34

Steriliseert 6 flessen in 8 minuten
Snel en eenvoudig in gebruik

Blijft steriel voor maximaal 6 uur

Gebruiksvriendelijk

Water toevoegen, vullen, inschakelen

Veilig en gemakkelijk te openen

Ongeopend blijft de inhoud na sterilisatie gedurende maximaal 6 uur steriel

Grote capaciteit

Groot genoeg voor zes Philips Avent-flessen

Snel

Inhoud is binnen 8 minuten steriel en klaar voor gebruik

Effectieve sterilisatie

Extra bescherming door sterilisatie met natuurlijke stoom



Elektrische stoomsterilisator SCF274/34

Kenmerken Specificaties

Groot genoeg voor 6 flessen

De sterilisator heeft een ingenieus ontwerp die

maar weinig ruimte in je keuken inneemt, maar

waar je toch zes Philips Avent-flessen of

twee Philips Avent-borstkolven tegelijkertijd in

kunt steriliseren. De twee rekjes in de

sterilisator kun je aan elkaar klemmen. Je krijgt

dan een vaatwasmachinerekje waarin je

kleinere onderdelen zoals fopspenen en

spenen eenvoudig kunt voorreinigen.

Inhoud blijft 6 uur steriel

Zolang je het deksel niet opent, blijft de

inhoud van de Philips Avent elektrische

stoomsterilisator na voltooiing van de

sterilisatiecyclus tot 6 uur steriel.

Steriele inhoud in 8 minuten

Met de Philips Avent elektrische

stoomsterilisator kun je voorwerpen binnen 8

minuten steriliseren

Je hoeft alleen water toe te voegen

De Philips Avent elektrische stoomsterilisator

is zeer gebruiksvriendelijk. Je hoeft hem alleen

maar met water te vullen. Zodra je de

onderdelen hebt geplaatst die je wilt

steriliseren, schakel je hem in.

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.

Vermogen

Voltage: 220 - 240 V

Land van herkomst

England

Ontwikkelingsfases

Stage: 0 - 6 maanden

Gewicht en afmetingen

Dimensions: 313 (h), 235 (b), 235 (l) mm

Weight: 1,575 kg

Inclusief

Tongs: 1 pcs
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