
Copos de

armazenamento
 

Inclui adaptadores práticos

180 ml/6 oz

10 peças

 
SCF618/10

Armazene o leite materno com segurança
Com tampa antivazamento

Extraia, armazene e amamente com eficiência com o novo copo de armazenamento. Esterilize e reuse o copo

com o extrator Philips Avent ou os bicos — um sistema, muitas opções!

Tampa antivazamento

Para armazenamento e transporte seguros

Máxima praticidade

Este produto não contém Bisfenol A

Adaptadores práticos inclusos

Fácil de usar e limpar

Para uso na geladeira e no freezer

Um único sistema - muitas opções

Copos e tampas empilháveis

Para facilitar o acompanhamento de datas e conteúdos

Freezer e geladeira organizados

Copos e tampas especiais que podem ser marcados

Para facilitar o acompanhamento de datas e conteúdos



Copos de armazenamento SCF618/10

Destaques Especificações

Tampa antivazamento

Os copos de armazenamento Philips Avent

possuem uma tampa que cria vedação para

armazenamento e transporte seguros.

Copos e tampas especiais que podem ser

marcados

Para facilitar o acompanhamento de datas e

conteúdos

Para um fácil armazenamento

Para um fácil armazenamento.

Copos e tampas empilháveis

Para manter a organização do freezer e da

geladeira.

Adaptadores práticos inclusos

Para extrair o leite e amamentar.

Um único sistema - muitas opções

Compatível com os bicos para extratores de

leite Philips Avent Classic, Classic + e Pétala.

Para uso na geladeira e no freezer

Para flexibilidade máxima.

Fácil de usar e limpar

Pode ser usado com segurança em: aquecedor

de mamadeiras, micro-ondas, lava-louças e

esterilizador.

Isento de bisfenol

Este produto não contém Bisfenol A

 

Peso e dimensões

Dimensões do pacote: 158 X194 X 80 mm

O que está incluído

Adaptador: 2x

Copos de armazenamento de 180 ml: 10 pcs

Tigelas: 10 pcs

Fases do desenvolvimento

Fase: Desde o nascimento
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