
Mikrofalowy
sterylizator parowy

SCF271/20

Wyjątkowo szybki i wygodny
Sterylizuje 6 butelek w 2 minuty*

Lekki i niewielki mikrofalowy sterylizator parowy SCF271/20 firmy Philips Avent idealnie nadaje się do

użytkowania w domu i poza nim. W zamkniętym pojemniku zawartość pozostaje sterylna do 24 godzin.

Mały i lekki

Wygodny w podróży. Odpowiedni do większości mikrofalówek.

Bezpieczne i łatwe przenoszenie

W zamkniętym pojemniku zawartość pozostaje sterylna do 24 godzin.

Bezpieczne i łatwe przenoszenie

Pokrywka zamykana na boczne uchwyty

Duża pojemność

Mieści sześć butelek Philips Avent

Skuteczna sterylizacja

Wyjątkowa ochrona dzięki naturalnej sterylizacji parowej

Naturalna sterylizacja parowa zabija do 99,9% niebezpiecznych zarazków



Mikrofalowy sterylizator parowy SCF271/20

Zalety

Wygodny w podróży

Sterylizator mikrofalowy Philips Avent został

dostosowany do większości mikrofalówek

dostępnych na rynku. Dzięki niewielkim

rozmiarom jest wygodny w podróży —

zapewnia sterylność butelek zarówno podczas

krótkiego wypadu, jak i podczas dłuższego

wyjazdu na zagraniczny urlop. Sterylizator ten

jest także bardzo przydatny w domu dziadków.

Jego wymiary to: 166 (wys.), 280 (szer.), 280

(dł.) mm.

Pokrywka zamykana na zaciski

Sterylizator mikrofalowy wyposażony jest w

boczne zaciski, które stanowią dodatkowe

zabezpieczenie. Zaciski szczelnie zamykają

pokrywkę, uniemożliwiając wydostawanie się

gorącej wody podczas wyjmowania

sterylizatora z mikrofalówki. Boczne uchwyty

nie nagrzewają się, aby zapewnić bezpieczną

obsługę sterylizatora.

Sterylna zawartość

W zamkniętym pojemniku zawartość pozostaje

sterylna do 24 godzin.

Mieści 6 butelek Philips Avent

Mimo niewielkich rozmiarów jest to jedyny

sterylizator mikrofalowy, który może pomieścić

aż 6 butelek Philips Avent. Przeważnie

sterylizatory mikrofalowe mieszczą tylko 4

butelki, podczas gdy sterylizator mikrofalowy

Philips Avent umożliwia w trakcie jednego

cyklu sterylizację zapasu butelek potrzebnych

na cały dzień. Jest on także przystosowany do

sterylizacji laktatorów ręcznych.

Naturalna sterylizacja parowa

Sterylizacja służy do ochrony dziecka przed

niebezpiecznymi bakteriami znajdującymi się

w pokarmie do momentu, aż system

immunologiczny malucha nabierze odporności.

Sterylizator Philips Avent oparty jest na

metodzie sterylizacji parowej stosowanej w

szpitalach, która jest szybka, łatwa i

ekonomiczna, ponieważ w jej trakcie nie są

wykorzystywane żadne środki chemiczne.

Zabija do 99,9% groźnych zarazków

Sterylizacja chroni dziecko przed

niebezpiecznymi bakteriami do momentu

nabrania przez dziecko odporności. Sterylizator

Philips Avent wykorzystuje wyższą temperaturę

niż zmywarki do naczyń, zabijając

do 99,9% niebezpiecznych zarazków oraz

zapewniając sterylność zawartości przez 24

godz., jeśli pokrywka nie zostanie otwarta.



Mikrofalowy sterylizator parowy SCF271/20

Dane techniczne

Dane techniczne

Czas sterylizacji: 2 min przy 1100–1850 W, 4

min przy 850–1000 W, 6 min przy 500–

800 W

Pojemność: 200 ml

Waga i wymiary

Waga: 740 g

Wymiary: 166 (wys.), 280 (szer.), 280 (dł.) mm

Kraj pochodzenia

Wielka Brytania

Zawartość zestawu

Mikrofalowy sterylizator parowy: 1 szt.

Szczypce: 1 szt.

Etapy rozwoju

Etapy: 0–6 miesięcy
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