
Digital
ångsterilisator

 

220–240 V

 
SCF276/26

Alltid klar att använda
Avancerad teknik för sterilisering som håller upp till 24 timmar

Philips digitala Avent-ångsterilisator verkar snabbt och kontinuerligt så att innehållet hålls sterilt tills du behöver

det. Det ger dig mer tid till allt annat som står på dagsschemat.

Fördelar och funktioner:

Effektiv sterilisering

iQ-teknik – svarar intelligent för att tillgodose dina behov

Sterilt innehåll både dag och natt

Digitalt teckenfönster håller dig informerad

Steriliserar 6 flaskor på endast 6 minuter

Ta bort föremål när som helst



Digital ångsterilisator SCF276/26

Funktioner Specifikationer

iQ – svarar intelligent för att tillgodose dina

behov

Philips Avent iQ-produkter med avancerad

teknik är intelligenta och responsiva. De är

utformade för att göra det lättare att amma och

ta hand om ditt barn.

Sterilt innehåll både dag och natt

Innehållet hålls sterilt genom att steriliseringen

kontinuerligt upprepas under 24 timmar. Med

pausfunktionen kan du plocka ur föremål utan

att avbryta steriliseringen.

Digitalt teckenfönster håller dig informerad

Avancerat digitalt teckenfönster och

ljudsignaler håller dig informerad under hela

steriliseringen.

Ta bort föremål när som helst

Ta bort föremål när som helst

Steriliserar 6 flaskor på endast 6 minuter

Rymmer upp till sex Avent-nappflaskor på 260

ml eller två Philips Avent-bröstpumpar och

tillbehör. Steriliserar på 6 minuter och

innehållet förblir sterilt i upp till 6 timmar om

sterilisatorn inte öppnas.

Effektiv sterilisering

Den intensiva värmen från ångan bygger på

sjukhusmetoden och dödar alla skadliga

bakterier.

 

Utvecklingsstadier

Stadie: 0–6 månader

Ursprungsland

England

Effekt

Voltage: 220 - 240 V

Vad medföljer?

Extra mjuk dinapp för nyfödda: 1 pcs

Vikt och mått

Dimensions: 320 (H), 235 (B), 235 (L) mm

Weight: 1,609 kg

Vad medföljer?

Tongs: 1 pcs

Airflex-nappflaska (125 ml): 1 pcs

Napp för nyfödda: 1 pcs

Vad medföljer?

Måttkopp: 1 pcs

iQ24 elektrisk ångsterilisator: 1 pcs
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