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BEURER BY 76 Sterylizator parowy do 6 butelek i akcesoriów
 

Cena: 260,00 pln

Opis słownikowy

Producent Beurer

Opis produktu
 

Urządzenie do sterylizacji butelek i akcesoriów stosowanych do karmienia niemowląt, mogące służyć również do dezynfekowania
mniejszych zabawek, które zgodnie z zaleceniami producenta można wygotować. Sterylizacja w urządzeniu przeprowadzana jest
przy użyciu gorącej pary wodnej.

 

 Właściwości:

- Szybka i efektywna sterylizacja: do 6 butelek i akcesoriów w 7 min., 

- Utrzymywanie sterylności przy zamkniętej pokrywie urządzenia: 3 godziny,
- Potwierdzona skuteczność: 100% dezynfekcja i usunięcie szkodliwych bakterii występujących w domu,
- Urządzenie przeznaczone do wszystkich typowych butelek dla dzieci,
- Sterylizacja bez zastosowania środków chemicznych,
- Cyfrowy wyświetlacz LED do kontroli czasu sterylizacji,
- W zestawie praktyczne akcesoria: szczypce i pojemnik z miarką,
- Możliwość mycia akcesoriów w zmywarce,
- Sygnał dźwiękowy i wizualny,
- Mechanizm zwijania przewodu,

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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- Automatyczne wyłączanie,
- Moc: 500 W,
- Wymiary: średnica-23.5x33 cm,
- Waga: 1260 g (z akcesoriami).
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