
Vase de depozitare a
alimentelor proaspete

 
2 vase de depozitare
refolosibile

Pentru mâncarea sănătoasă a
bebeluşilor

 
SCF876/02

Depozitare uşoară pentru

mâncăruri proaspete

Proiectate pentru aparatele de preparat mâncare sănătoasă pentru bebeluşi

Philips Avent 4-în-1. Porţionare, depozitare, dezgheţare sau reîncălzire fără efort a

mâncărurilor nutritive pentru copilul tău.

Pentru depozitarea mâncării bebeluşilor

Dezgheţare sau reîncălzire fără efort a mâncărurilor depozitate

Uşor de utilizat

Depozitează mâncarea porţionată perfect pentru copilul tău aflat în creştere

Capacele etanşe contribuie la păstrarea aromei şi a prospeţimii

Concepute pentru utilizare în frigider şi în congelator

Proiectate pentru a putea fi suprapuse, pentru depozitare cu economie de spaţiu

Pot fi utilizate în cuptorul cu microunde şi maşina de spălat vase



Vase de depozitare a alimentelor proaspete SCF876/02

Repere Specificaţii

Pentru mâncarea sănătoasă a bebeluşilor

Proiectate pentru aparatele de preparat

mâncare sănătoasă pentru bebeluşi Philips

Avent 4-în-1. Dezgheţare sau reîncălzire fără

efort a mâncărurilor depozitate.

Porţionare perfectă

Depozitează mâncarea porţionată perfect

pentru copilul tău aflat în creştere.

Etanş

Capacele etanşe contribuie la păstrarea aromei

şi a prospeţimii.

Adecvate pentru utilizare în congelator

Concepute pentru utilizare în frigider şi în

congelator.

Suprapunere pentru depozitare uşoară

Proiectate pentru a putea fi suprapuse, pentru

depozitare cu economie de spaţiu.

Pot fi utilizate în cuptorul cu microunde şi

spălate la maşină

Pot fi utilizate în cuptorul cu microunde şi în

maşina de spălat vase.

 

Include

Număr de vase: 1 pentru 120 ml, 1 pentru 240

ml

Ţara de origine

China

Etape de dezvoltare

Etapă: peste 1 an, 6 - 12 luni, Peste 6 luni

Dimensiuni

Dimensiuni (LxÎxA): L: 119 mm x Î: 103 mm x

A: 119 mm

Material

Polipropilenă (PP)
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