
Δοχεία φύλαξης

μητρικού γάλατος

 
Περιλαμβάνει πρακτικούς

προσαρμογείς

180ml/6oz

10 τμχ.

 
SCF618/10

Ασφαλής αποθήκευση μητρικού γάλακτος
Με καπάκι προστασίας από διαρροές

Εξαγάγετε, αποθηκεύστε και ταΐστε το μωρό σας με το μητρικό σας γάλα εύκολα και

αποτελεσματικά, με το νέο μας κύπελλο αποθήκευσης. Αποστειρώστε και

ξαναχρησιμοποιήστε το κύπελλο αποθήκευσης με το θήλαστρο ή τις θηλές Philips Avent. Ένα

σύστημα, πολλές επιλογές!

Καπάκι προστασίας από διαρροές

Για ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά

Γράψτε πάνω στα κύπελλα και στα καπάκια

Για να αναγνωρίζετε εύκολα την ημερομηνία και το περιεχόμενο

Κύπελλα και καπάκια που αποθηκεύονται το ένα μέσα στο άλλο

Για να αναγνωρίζετε εύκολα την ημερομηνία και το περιεχόμενο

Οργανωμένο ψυγείο και καταψύκτης

Μέγιστη ευχρηστία

Περιλαμβάνονται πρακτικοί προσαρμογείς.

Ένα σύστημα, πολλές επιλογές

Για χρήση στο ψυγείο και τον καταψύκτη

Εύκολη χρήση και καθαρισμός

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει BPA.



Δοχεία φύλαξης μητρικού γάλατος SCF618/10

Χαρακτηριστικά

Καπάκι προστασίας από διαρροές

Τα κύπελλα αποθήκευσης της Philips Avent διαθέτουν

καπάκι που ασφαλίζει με στεγανό τρόπο για ασφαλή

αποθήκευση και μεταφορά.

Γράψτε πάνω στα κύπελλα και στα καπάκια

Για να αναγνωρίζετε εύκολα την ημερομηνία και το

περιεχόμενο.

Για εύκολη αποθήκευση

Για εύκολη αποθήκευση.

Κύπελλα και καπάκια που αποθηκεύονται το ένα

μέσα στο άλλο

Για οργανωμένο ψυγείο και καταψύκτη.

Περιλαμβάνονται πρακτικοί προσαρμογείς.

Για εξαγωγή του γάλατος και τάισμα.

Ένα σύστημα, πολλές επιλογές

Συμβατό με θήλαστρα Philips Avent, θηλές Classic,

Classic + και Natural.

Για χρήση στο ψυγείο και τον καταψύκτη

Για μέγιστη ευελιξία.

Εύκολη χρήση και καθαρισμός

Τοποθετείται με ασφάλεια σε θερμαντήρα μπιμπερό,

φούρνο μικροκυμάτων, πλυντήριο πιάτων και

αποστειρωτή.

Χωρίς ΒΡΑ

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει BPA.
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Προδιαγραφές

Βάρος και διαστάσεις

Διαστάσεις συσκευασίας λιανικής πώλησης:

158x194x80 χιλ.

Τι περιλαμβάνεται

Δοχεία αποθήκευσης 180ml/ 6oz: 10 (πολλαπλής

χρήσης) τεμάχιο

Καπάκια: 10 τεμάχιο

Προσαρμογέας: 2x

Στάδια ανάπτυξης

Στάδια: 0+ μηνών
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