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Steriliser, tørk og lagre
Kraftig damp steriliserer, filtrert luft tørker

Vær klar for babyens neste mating på 40 minutter. Premium-flaskesterilisatoren og

-tørkeren bruker filtrerte luftstrømmer til å tørke flasker før den slås av.

Sterilisatoren er rask og hygienisk, og den dreper 99,9 % av bakterier*, slik at du

kan føle deg trygg ved hver mating.

Enkel å rengjøre og sette sammen
Dette steriliseringsapparatet er raskt og enkelt å rengjøre

Integrert dryppebrett
Utformet for å redusere sjansen for ubehagelig lukt

Dreper 99,9 % av bakterier*
Si farvel til skadelige bakterier

Steriliser og tørk på 40 minutter
En komplett steriliserings- og tørkesyklus tar kun 40 minutter

Plassbesparende utforming
Romslig på innsiden, kompakt på utsiden



Sterilisator SCF293/00

Høydepunkter
Dreper 99,9 % av bakterier*

Steriliseringen er skånsom, effektiv og fri for

kjemikalier med Philips Avent.

Steriliseringsapparatene bruker kraften til ren

damp – hverken mer eller mindre – til å drepe

99,9 % av skadelige bakterier*.

Steriliser og tørk på 40 minutter

Det tar kun 40 minutter å gjøre flaskene klare

til neste mating. Etter kraftig dampsterilisering

blir flasker og tilbehør tørket av en konsentrert

strøm av filtrert luft, slik at de umiddelbart blir

klare til bruk.

Integrert dryppebrett

Det nye dryppbrettet beskytter varmeplaten

mot melkedråper og reduserer muligheten for

ubehagelig lukt.

Steriliser, tørk og lagre

Vårt elektriske Premium-steriliseringsapparat

kan ikke bare rengjøre flasker og drepe

bakterier. Det kan også tørke og lagre flasker og

tilbehør i steril tilstand i opp til 24 timer.

Sterilt i 24 timer*

Steriliseringens grundige og kjemikaliefrie

rengjøring holder innholdet sterilt i opp til 24

timer. Hvordan? Bare la lokket være på.

Plassbesparende utforming

Steriliseringsapparatet har en slank utforming,

men det har likevel plass til opptil seks Philips

Avent-tåteflasker. Den passer også til alle

andre nødvendige artikler, det være seg

smokker eller en manuell brystpumpe.

Enkel å rengjøre og sette sammen

Steriliseringsapparatet, inkludert varmeplaten,

er raskt og enkelt å rengjøre ovenfra og ned og

både innvendig og utvendig. Slik får du mer tid

til å være sammen med den lille.
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Spesifikasjoner
Opprinnelsesland
Produsert i: Kina

Vekt og mål
Mål: 304 x 191 x 378 mm

Vekt: 2,4 kg

Følgende er inkludert:
Klype: 1 pcs

Følgende er inkludert:
Elektrisk dampsterilisator: 1 del

Tekniske spesifikasjoner
Effektforbruk: 650 W

Tekniske spesifikasjoner
Spenning: 220–240 V~ 50–60 Hz, 220 V~
60 Hz (Korea), 120–127 V~ 60 Hz (NAM)

 

* Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,

Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae,

Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria

monocytogenes. Testresultatene leveres av en

uavhengig testlab.
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