
 

Sterilizatorius

 
Buteliukų sterilizatorius-
džiovintuvas

„Premium“

 

SCF293/00

Sterilizuokite, išdžiovinkite ir laikykite
Galingas srautas dezinfekuoja, filtruotas oras sausina

Pasiruoškite kitam kūdikio maitinimui per 40 min. Prieš išsijungiant buteliukų

sterilizatoriui ir džiovintuvui „Premium“, buteliukai jame džiovinami filtruoto oro

srovėmis. Sterilizatorius veikia greitai ir higieniškai, sunaikindamas 99,9 %

mikrobų*, kad kaskart maitindami būtumėte ramūs.

Easy to clean and assemble

Šį sterelizatorių išvalysite greitai ir lengvai

Integrated drip tray

Skirtas sumažinti nemalonių kvapų tikimybę

Kills 99.9% of germs*

Atsisveikinkite su kenksmingomis bakterijomis

Sterilizuokite ir išdžiovinkite per 40 min.

Visas sterilizavimo ir džiovinimo ciklas tęsiasi tik 40 minučių

Space saving design

Erdvus viduje, kompaktiškas išorėje
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Ypatybės

Sunaikina 99.9% mikrobų*

Naudojant „Philips Avent“, sterilizavimas yra

švelnus, efektyvus ir be chemikalų. Kiekvienas

sterilizatorius naudoja gryno garo jėgą - nieko

daugiau, kad sunaikintų 99,9% kenksmingų

mikrobų.*

Sterilizuokite ir išdžiovinkite per 40 min.

Tereikia 40 minučių, kad buteliukai būtų

paruošti kitam kūdikio maitinimui. Po galingo

sterilizavimo garais, koncentruota filtruoto oro

srovė išdžiovina buteliukus ir priedus, kad juos

būtų galima naudoti akimirksniu.

Integruotas lašinamasis dėklas

Mūsų naujas lašinamasis dėklas apsaugo

kaitinimo plokštelę nuo pieno lašelių,

sumažindamas nemalonių kvapų tikimybę.

Sterilizuokite, išdžiovinkite ir laikykite

Mūsų aukščiausios klasės sterilizatorius ne tik

išvalo buteliukus ir sunaikina bakterijas – jis

išdžiovina ir saugo buteliukus bei priedus,

palaikydamas jų sterilumą iki 24 valandų.

Išlieka sterilus 24 valandas*

Kruopščiai išvalius sterilizatorių nenaudojant

chemikalų, jo turinys bus sterilus iki 24

valandų. Kaip? Laikykite uždarę dangtelį.

Taupantis vietą dizainas

Mūsų sterilizatorius yra siauras ir vis tiek

talpina iki šešių „Philips Avent“ kūdikių

buteliukų. Taip pat tinka visi kiti būtiniausi

dalykai, pradedant žindukais ir čiulptukais, ir

baigiant rankini pientraukiu.

Lengva valyti ir surinkti

Išvalyti strelizatorių iš vidaus ir iš išorės, ir net

kaitinimo plokštelę, galima greitai ir lengvai.

Taigi jūs galėsite skirti daugiau laiko pabūti su

savo mažyliu.
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Specifikacijos

Kilmės šalis

Pagaminta: Kinijoje

Svoris ir matmenys

Matmenys: 304 x 191 x 378 mm

Svoris: 2,4 kg

Kas pridedama

Žnyplės: 1 pcs

Kas pridedama

Elektrinis garų sterilizatorius: 1 vnt.

Techniniai duomenys

Energijos sąnaudos: 650 W

Techniniai duomenys

Įtampa: 220–240 V~ 50–60 Hz, 220 V~ 60 Hz

(Korėja), 120–127 V~ 60 Hz (NAM)

 

* Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,

Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae,

Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria

monocytogenes. Bandymų rezultatus pateikė

nepriklausoma bandymų laboratorija.
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