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Gyors mikrohullámú gőzsterilizáló
Használhatja otthon és útközben is

A Philips Avent mikrohullámú gőzsterilizáló nagyszerű választás a gyors, hatékony

otthoni vagy út közbeni sterilizáláshoz. Egyszerre akár 4 Philips Avent cumisüveg

vagy egyéb termék melegíthető, miközben mindössze 2 perc alatt a baktériumok

99,9%-a elpusztul.

Gyors és hatékony mikrohullámú gőzsterilizáló

A mikrohullámú gőzsterilizáló mindössze 2 perc alatt sterilizál

99,9%-ban elpusztítja a kórokozókat és a baktériumokat

A benne lévő eszközök akár 24 órán át sterilek maradnak

Különféle típusú cumisüvegekkel és egyéb termékekkel használható

Normál és széles nyakú cumisüvegeket is sterilizál

Nemcsak cumisüvegeket, hanem mellszívókat, játszócumikat és evőeszközöket is

sterilizál

Kompakt, kis súlyú kivitelezés

Kis súlyú kivitelezés, hogy cumisüvegei útközben is sterilek legyenek

A piacon kapható legtöbb mikrohullámú készülékbe belefér

A hidegen tartó zárócsatok biztonságosan zárják a fedelet
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Fénypontok

Mindössze 2 perc alatt sterilizál

A mikrohullámú gőzsterilizáló mindössze 2

perc alatt sterilizálja a cumisüvegeket és más

termékeket, és a kórokozók 99,9%-át

elpusztítja. A melegítés pontos ideje

természetesen a mikrohullámú készülék

teljesítményétől függ: 1200-1850 W-ig - 2 perc

, 850-1100 W-ig - 4 perc, 500-800 W-ig - 6

perc.

Elpusztítja a kórokozók 99,9%-át

A mikrohullámú gőzsterilizáló bizonyítottan

elpusztítja a kórokozók és a baktériumok

99,9%-át.

Hatékony sterilizálás

Amennyiben nem nyitja fel a fedelet, a benne

lévő eszközök 24 órán át sterilek maradnak.

Különféle típusú cumisüvegekhez

A sterilizáló normál és széles nyakú

cumisüvegeket sterilizál. Egyszerre akár 4

Philips Avent cumisüveg is sterilizálható.

Mellszívókhoz és játszócumikhoz is

használható

A sterilizálóval nemcsak cumisüvegek, hanem

mellszívók, játszócumik, evőeszközök és más

termékek is sterilizálhatók.

Kis súlyú kivitelezés utazáshoz

A sterilizáló könnyű és kompakt kialakításának

köszönhetően bárhová menjen is (nyaralások,

rokonlátogatások stb.), egyszerűen magával

viheti. Mostantól kezdve gyorsan sterilizálhatja

cumisüvegeit és más termékeit.

A legtöbb mikrohullámú sütőbe belefér

A mikrohullámú gőzsterilizáló szinte az összes,

piacon kapható mikrohullámú készülékbe

belefér, így bárhova is menjen, a cumisüvegek

és más termékek sterilek lehetnek.

Hidegen tartó zárócsatok

A mikrohullámú gőzsterilizáló hidegen tartó

zárócsatokkal rendelkezik annak érdekében,

hogy a fedél biztonságosan zárjon. Ennek

köszönhetően biztonságosan eltávolíthatja a

sterilizálót a mikrohullámú sütőből, és

cumisüvegeit és más termékeit sterilen

tarthatja, miközben nem kell aggódnia, hogy

megégeti magát.

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Műszaki adatok

Fertőtlenítési idő: 2 perc 1200-1850 W, 4 perc

850-1100W, 6 perc 500-800 W mellett

Űrtartalom: 200 ml

Tömeg és méretek

Tömeg: 740 g

Méretek: 166 (M), 280 (Sz), 280 (H) mm

Származási hely

Gyártó ország: Lengyelország

A következőt tartalmazza:

Mikrohullámú gőzsterilizáló: 1 db

csipesz: 1 db

Fejlődési szakaszok

Fázis: 0–6 hó
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