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Alltid klar att använda
Avancerad teknik för sterilisering som håller upp till 24 timmar
Philips AVENT digitala ångsterilisator verkar snabbt och kontinuerligt så att innehållet hålls sterilt tills du behöver
det, vilket ger dig mer tid till allt annat som står på dagsschemat.
Lättanvänd
Tillsätt bara vatten, ladda och välj läge
Håller dig informerad
Avancerat digitalt teckenfönster och ljudsignaler
Ordentlig kapacitet
Rymmer upp till sex Philips Avent-ﬂaskor
Alltid klar att använda
Håller innehållet sterilt dygnet runt
Snabb
Innehållet är sterilt och är klart att använda efter cirka 6 min.

Digital ångsterilisator

SCF276/42

Funktioner

Speciﬁkationer

Avancerat digitalt teckenfönster
Med hjälp av teckenfönstret och ljudsignalerna
får du veta när steriliseringen är slutförd och
hur länge delarna håller sig sterila. I
teckenfönstret kan du också se när du har fyllt
sterilisatorn med för mycket eller för lite vatten,
så att du alltid kan vara säker på att
steriliseringen har genomförts rätt och
tillförlitligt.

bröstpump eller tillbehör och välj läge. Med
läge 1 kan du köra en steriliseringscykel, vilket
är praktiskt när du vill ta ut alla delar på
samma gång. Läge 2 är till för 24 timmars
sterilisering, vilket är mycket bekvämt när du
vill lämna delarna i sterilisatorn över natten,
eller när du endast vill ta ut en ﬂaska för varje
matning. Oavsett hur du vill göra blir det
enklare med den här sterilisatorn.

Innehållet steriliseras på 6 min.
Fördelarna med ångsterilisering är att det går
mycket snabbare (och att det är säkrare) än de
traditionella sätten att koka ﬂaskor i en kastrull
på spisen. Den digitala sterilisatorn steriliserar
hela 6 ﬂaskor, nappar och skyddslock.

Håller innehållet sterilt
Den här avancerade sterilisatorn garanterar att
du alltid har en steril ﬂaska till hands genom
att hålla innehållet sterilt i 24 timmar. Den
steriliserar om innehållet automatiskt var sjätte
timme. Med hjälp av den praktiska
pausknappen kan du också lägga till eller ta
bort delar när som helst. Den digitala
sterilisatorn steriliserar automatiskt innehållet
igen.

Rymmer upp till 6 ﬂaskor
Sterilisatorn har en smart design som kräver lite
utrymme i köket, men ändå rymmer sex Philips
Avent-ﬂaskor eller två Philips Aventbröstpumpar. De två korgarna inuti kan kopplas
ihop och omvandlas till en diskmaskinskorg,
vilket gör det mycket enklare att rengöra mindre
delar som nappar.
Tillsätt bara vatten och välj läge
Den digitala sterilisatorn är enkel att använda
och har avancerade funktioner. Tillsätt bara
vatten, ladda sterilisatorn med ﬂaskor,
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Utvecklingsstadier
Stadie: 0–6 månader
Ursprungsland
England
Eﬀekt
Voltage: 220 - 240 V
Vikt och mått
Dimensions: 320 (H), 235 (B), 235 (L) mm
Weight: 1,609 kg
Vad medföljer?
Tongs: 1 pcs
Vad medföljer?
Måttkopp: 1 pcs

Naturlig ångsterilisering
Sterilisering handlar om att skydda barnet mot
särskilt skadliga mjölkbakterier tills
immunförsvaret är tillräckligt starkt. Philips
Avent sterilisator använder sjukhusmetoden för
ångsterilisering, som är snabb, enkel och
eﬀektiv och fri från kemikalier.
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* Flaska medföljer inte produkten

