
AVENT-
brystmelkbeholdere

Tilbehør

 

4 oz x 4

 

SCF680/04

Enkel oppbevaring av brystmelk og enkel mating

Du trenger ikke overføre melken

Brystmelkbeholderen Philips AVENT SCF680/04 for oppbevaring av brystmelk i

kjøleskap eller fryser. Du kan pumpe ut melken direkte i beholderne ved å feste

dem til brystpumpen. Bytt ganske enkelt ut forseglingsplatene med smokken for

mating. (Smokker følger ikke med)

Express

Pump melk direkte ut i beholderen

Oppbevar

Sett på et forseglingslokk for å oppbevare brystmelken

Mat

Bytt ganske enkelt ut forseglingslokket med en AVENT-smokk

0 % BPA (uten bisfenol A)

Denne flasken er laget av PP – et materiale uten BPA

Fordelen ved Philips AVENT

Alle AVENT-smokker og -tuter kan brukes



AVENT-brystmelkbeholdere SCF680/04

Høydepunkter Spesifikasjoner

Fordelen ved Philips AVENT

Alle Philips AVENT-smokker og -tuter kan

brukes sammen med Philips AVENT-

brystmelkbeholderen. (Smokker følger ikke

med.)

0 % BPA (uten bisfenol A)

Denne flasken er laget av PP – et materiale

uten BPA

Express

Du kan bruke hvilken som helst av Philips

AVENT-brystpumpene til å pumpe melk

direkte ut i beholderen

Oppbevar

Sett ganske enkelt på et forseglingslokk for å

oppbevare brystmelken i kjøleskap og fryser

Mat

Bytt ut forseglingslokket med en AVENT-smokk

når du skal mate – du trenger ikke flytte over

melken. (Smokk følger ikke med.)

 

Følgende er inkludert:

Brystmelkbeholder (125 ml / 4 oz): 4 deler

Forseglingslokk for oppbevaring av melk:

4 deler

Skruringer: 4 deler

Utforming

Flaskedesign: Enkel å sette sammen, Enkel å

gjøre ren, Enkel å holde, Vid hals

Enkel bruk: Kompakt

Oppbevaringssystem

Lagring: Oppbevaring av brystmelk, Kan

vaskes i oppvaskmaskin, Kan oppbevares i

fryseren, Kan steriliseres, For bruk i kjøleskap,

Fungerer med Philips AVENT-serien

Utviklingstrinn

Trinn: 0–6 måneder

Materiale

BPA-fri*
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