
Sterilizator cu abur
cu microunde

SCF271/20

Foarte rapid şi comod
Sterilizează 6 biberoane în 2 minute*

Concepţia uşoară şi compactă a sterilizatorului cu abur Philips AVENT cu microunde îl face ideal pentru utilizare

în şi în afara casei. Conţinutul rămâne steril până la 24 ore dacă nu este deschis capacul.

Ultra rapid şi uşor de utilizat

Doar adăugaţi apă, încărcaţi şi introduceţi în cuptorul cu microunde

Compactă şi uşoară

Comod pentru călătorie. Potrivit pentru majoritatea aparatelor cu microunde.

Manipulare sigură şi uşoară

Conţinutul rămâne steril timp de 24 ore dacă nu este deschis

Manevrare sigură şi uşoară

Mânerele laterale închid capacul în siguranţă

Capacitate mare

Poate conţine şase biberoane Philips AVENT



Sterilizator cu abur cu microunde SCF271/20

Repere Specificaţii

Doar adăugaţi apă

Doar adăugaţi apă, încărcaţi şi introduceţi în

cuptorul cu microunde numai 2 minute. Durata

exactă a ciclului de încălzire depinde de

puterea cuptorului cu microunde: 2 minute la

1100-1850 Waţi, 4 minute la 850-1000 Waţi, 6

minute la 500-850 Waţi.

Comod pentru călătorie

Sterilizatorul cu microunde Philips AVENT a

fost proiectat pentru a încăpea în majoritatea

cuptoarelor cu microunde de pe piaţă. Datorită

dimensiunilor reduse, este comod de

transportat, asigurându-se că aveţi întotdeauna

un biberon steril când plecaţi într-o scurtă

călătorie peste noapte sau într-o vacanţă mai

lungă în străinătate. De

asemenea, ideal ca sterilizator suplimentar

acasă la bunici. Dimensiuni: 166 (H), 280 (l),

280 (L) mm.

Clemele închid capacul în mod sigur

Sterilizatorul cu microunde are cleme pe partea

laterală pentru siguranţă suplimentară.

Clemele închid capacul în mod sigur, astfel

încât apa fierbinte să nu poată ieşi uşor când

scoateţi sterilizatorul din cuptorul cu

microunde. Mânerele laterale au fost

proiectate, de asemenea, pentru a rămâne reci

pentru a vă ajuta manevraţi sterilizatorul în

mod sigur.

Conţinutul rămâne steril

Conţinutul rămâne steril timp de 24 ore dacă

nu este deschis

Poate conţine 6 biberoane Philips AVENT

În ciuda dimensiunii reduse, este singurul

sterilizator cu microunde care este proiectat să

poată conţine 6 biberoane Philips AVENT. În

timp ce majoritatea sterilizatoarelor cu

microunde pot conţine doar 4 biberoane,

sterilizatorul cu microunde Philips AVENT vă

permite să sterilizaţi biberoane pentru întreaga

zi odată. De asemenea, acesta este potrivit

pentru sterilizarea pompelor pentru sân.

Sterilizare cu abur natural

Sterilizarea înseamnă protecţia copilului

împotriva bacteriilor foarte nocive din lapte,

până când sistemul său imunitar este suficient

de puternic. Sterilizatorul Philips AVENT

utilizează metoda din spitale a sterilizării cu

abur, care este rapidă, uşoară şi eficientă, fără

substanţe chimice implicate.

Specificaţii tehnice

Durata sterilizării: 2 min. la 1100-1850 W, 4

min. la 850-1000 W, 6 min. la 500-800 W

Capacitate apă: 200 ml

Greutate şi dimensiuni

Greutate: 740 g

Dimensiuni: 166 (H), 280 (Lt), 280 (Lg) mm

Ţara de origine

Anglia

Include

Sterilizator cu abur cu microunde: 1 buc.

Cleşti: 1 buc.

Etape de dezvoltare

Etape: 0 - 6 luni
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