
 

 

Philips AVENT
Digitale stoomsterilisator

220 - 240 V

SCF276/26
Altijd klaar wanneer jij dat bent
24 uur steriel dankzij geavanceerde technologie
De Philips AVENT digitale stoomsterilisator werkt snel en onafgebroken. De inhoud blijft 

steriel tot je die nodig hebt, zodat je er geen omkijken naar hebt.

Voordelen en functies:
• iQ-technologie - Reageert op intelligente wijze op je behoeften
• Steriele inhoud, dag en nacht
• Het digitale display houdt je op de hoogte
• Verwijder items wanneer je maar wilt
• Steriliseert 6 flessen in slechts 6 minuten
• Effectieve sterilisatie



 Steriele inhoud, dag en nacht

De cyclus wordt voortdurend herhaald zodat de 
inhoud 24 uur lang steriel blijft, zelfs als je 
tussendoor onderdelen uit de sterilisator haalt.

Het digitale display houdt je op de 
hoogte

Het geavanceerde digitale display en geluidssignaal 
houden u gedurende de sterilisatiecyclus 
voortdurend op de hoogte.

Steriliseert 6 flessen in slechts 6 minuten

Het rekje is groot genoeg voor zes AVENT-
voedingsflessen van 260 ml of twee Philips AVENT-
borstkolven plus accessoires. Steriliseert in 6 
minuten, ongeopend blijft de inhoud maximaal 6 uur 
steriel.

Effectieve sterilisatie

Gebaseerd op de ziekenhuismethode, de intensieve 
hitte van de stoom doodt schadelijke bacteriën.
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Vermogen
• Voltage: 220 - 240 V

Gewicht en afmetingen
• Afmetingen: 320 (H), 235 (B), 235 (L) mm
• Gewicht: 1,609 kg

Land van herkomst
• Engeland

Inclusief
• iQ24 elektronische stoomsterilisator: 1 stk
• Airflex-zuigfles (125 ml): 1 stk
• Extra zachte speen voor pasgeborenen: 1 stk
• Fopspeen voor pasgeboren baby's: 1 stk
• Tang: 1 stk
• Maatbeker: 1 stk

Ontwikkelingsfases
• Fases: 0 - 6 maanden
•

Specificaties
Digitale stoomsterilisator
220 - 240 V  

http://www.philips.com

