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Αποστείρωση, στέγνωμα και φύλαξη
Ο ισχυρός ατμός αποστειρώνει, ο φιλτραρισμένος αέρας στεγνώνει

Προετοιμαστείτε για το επόμενο τάισμα του μωρού σας σε 40 λεπτά. Ο αποστειρωτής και
στεγνωτήρας μπιμπερό Premium χρησιμοποιεί πίδακες φιλτραρισμένου αέρα για να
στεγνώνει τα μπιμπερό προτού απενεργοποιηθεί. Ο αποστειρωτής εξασφαλίζει γρήγορη και
υγιεινή αποστείρωση, καθώς εξουδετερώνει το 99,9% των βλαβερών μικροβίων* για να
είστε ήσυχοι σε κάθε τάισμα.

Easy to clean and assemble
Ο αποστειρωτής είναι γρήγορος και εύκολος στο καθάρισμα

Integrated drip tray
Ειδικά σχεδιασμένο για μείωση των ανεπιθύμητων οσμών

Kills 99.9% of germs*
Πείτε "αντίο" στα επιβλαβή μικρόβια

Sterilize and dry in 40 mins
Ένας πλήρης κύκλος αποστείρωσης και στεγνώματος διαρκεί μόλις 40 λεπτά

Space saving design
Ευρύχωρος στο εσωτερικό, αλλά συμπαγής στο εξωτερικό
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Χαρακτηριστικά
Εξουδετερώνει το 99,9% των μικροβίων*

Η Philips Avent εγγυάται απαλή και αποτελεσματική
αποστείρωση χωρίς χημικά. Όλοι οι αποστειρωτές
μας χρησιμοποιούν τη δύναμη του φυσικού ατμού –
τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο – για να
εξουδετερώσουν το 99,9% των επιβλαβών
μικροβίων*.

Αποστείρωση και στέγνωμα σε 40 λεπτά

Χρειάζονται μόνο 40 λεπτά για να προετοιμάσετε τα
μπιμπερό για το επόμενο τάισμα του μωρού σας.
Μετά την αποτελεσματική αποστείρωση με ατμό, ένας
εστιασμένος πίδακας φιλτραρισμένου αέρα στεγνώνει
τα μπιμπερό και τα εξαρτήματα ώστε να είναι έτοιμα
για άμεση χρήση.

Ενσωματωμένος δίσκος περισυλλογής υγρών

Ο νέος δίσκος περισυλλογής υγρών προστατεύει τη
θερμαντική πλάκα από σταγόνες γάλακτος,
μειώνοντας έτσι την πιθανότητα δυσάρεστων οσμών.

Αποστείρωση, στέγνωμα και φύλαξη

Ο ηλεκτρικός αποστειρωτής Premium δεν
εξασφαλίζει μόνο αποστείρωση των μπιμπερό και
εξουδετέρωση των μικροβίων, αλλά στεγνώνει και
αποθηκεύει τα μπιμπερό και τα εξαρτήματα,
διατηρώντας τα αποστειρωμένα για έως και 24 ώρες.

Αποστειρωμένα για 24 ώρες

Χάρη στον σχολαστικό καθαρισμό χωρίς χημικά, ο
αποστειρωτής διατηρεί τα περιεχόμενα
αποστειρωμένα για έως και 24 ώρες. Το μόνο που
χρειάζεται είναι να μην ανοίξετε το καπάκι.

Σχεδίαση εξοικονόμησης χώρου

Ο αποστειρωτής μας καταλαμβάνει λίγο χώρο, κι
όμως χωράει μέχρι έξι μπιμπερό Philips Avent.
Επίσης, χωράει και όλα τα υπόλοιπα εξαρτήματα, από
θηλές και πιπίλες έως χειροκίνητο θήλαστρο.

Εύκολο στον καθαρισμό και τη συναρμολόγηση

Από όλες τις απόψεις, ο αποστειρωτής είναι
γρήγορος και εύκολος στο καθάρισμα – ακόμη και η
θερμαντική πλάκα. Έτσι, εξοικονομείτε χρόνο για
εσάς και το μωρό σας.
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Προδιαγραφές
Χώρα προέλευσης
Κατασκευάζεται στην: Κίνα

Βάρος και διαστάσεις
Διαστάσεις: 304 x 191 x 378 μμ
Βάρος: 2,4 κ.

Τι περιλαμβάνεται
Λαβίδα: 1 τεμάχιο
Ηλεκτρικός αποστειρωτής ατμού: 1 τμχ.

Τεχνικές προδιαγραφές
Τάση: 220-240V~ 50-60Hz, 220V~ 60Hz (Κορέα), 120-
127V~ 60Hz (NAM)
Κατανάλωση ρεύματος: 650 W

 

* Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas,
Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica,
Listeria monocytogenes. Τα αποτελέσματα των δοκιμών
παρέχονται από ανεξάρτητο εργαστήριο.
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