
 

 

Philips Avent
Discuri de etanșare pentru 
biberon

Accesorii biberoane

SCF143/06
Depozitarea uşoară a laptelui şi a hranei
Ideal pentru păstrarea şi răcirea laptelui matern sau a alimentelor

Discurile de etanşare Philips Avent transformă toate biberoanele Philips Avent în 

recipiente de păstrare a laptelui matern şi a hranei. Acestea sunt compatibile cu 
biberoanele noastre Natural şi Classic şi nu conţin BPA.

0% BPA (Nu conţine bisfenol A)
• Discurile de etanșare Philips Avent nu conţin BPA

Depozitează cu ușurinţă laptele și alimentele tale
• 6 discuri de etanșare pentru depozitarea laptelui sau alimentelor
• Ideale pentru răcirea laptelui matern
• Scrie data pe disc pentru păstrare



 6 discuri de etanșare
Depozitează cu ușurinţă alimentele și laptele în 
biberoanele Philips Avent. Închide biberoanele cu 
ajutorul discului de etanșare.

Ideale pentru răcirea laptelui matern
Discul de etanșare îţi permite să depozitezi și să 
congelezi preţiosul lapte matern fără scurgeri. Reţine 
că discul de etanșare trebuie folosit cu inelul adaptor 
Philips Avent, pentru a preveni scurgerile.

Scrie data pe disc
Po?i scrie data de colectare sau de îngheţare a 
laptelui pe discul de etanșare. Organizează ușor 
laptele matern sau mâncarea pentru copii.

Disc fără BPA
Discurile de etanșare Philips Avent sunt fabricate din 
polipropilenă (PP) și elastomer termoplastic (TPE), 
două materiale care nu conţin BPA.
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Ţara de origine
• Anglia

Material
• Fără BPA*
• Elastomer termoplastic (TPE)

Include
• Disc de sigilare pentru depozitarea laptelui: 6 buc.

Funcţii
• Ușor de utilizat: Scrieţi data pe disc, Fără scurgeri
• Stocare ușoară: Depozitează/răcește lapte și hrană

Etape de dezvoltare
• Fază: 0-6 luni
•
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