
Торбички за съхранение

на кърма

 
Съхранение

Предварително стерилизирана

25 торбички

 

SCF603/25

Съвършена защита за кърмата ви
Торбички за съхранение на кърма 6 унции/180 мл

Торбичките за съхранение на кърма Philips Avent предоставят безопасно и сигурно

съхранение на ценната ви кърма. Те могат да се съхраняват в хладилник или фризер и са

предварително стерилизирани за незабавна употреба.

Предварително стерилизирани и сигурни

Подходяща за фризер двуслойна торбичка с подсилени шевове

Предварително стерилизирана торбичка със запечатване срещу вмешателство

Надеждно запечатване с непропусклив двоен цип

Лесна употреба

Широк отвор за лесно пълнене и изливане

Здравата конструкция на тази торбичка позволява тя да стои изправена самостоятелно

Торбичките се поставят легнали за лесно съхранение

Други предимства

Тази торбичка е изработена от материал без бисфенол-А (BPA)



Торбички за съхранение на кърма SCF603/25

Акценти Спецификации

Пълна защита

Затваряне с надежден, непропусклив двоен цип за

безопасно съхранение на вашата кърма

Предварително стерилизирана

Запечатването срещу вмешателство показва, че

торбичката не е докосвана преди първата употреба –

за пълна хигиена

Здрави и издръжливи

Подсилените странични шевове и двуслойният

материал гарантират допълнително спокойствие, че

ценната ви кърма се съхранява безопасно във

фризера или хладилника

Изстискване, пълнене, съхраняване

Широкият и здрав отвор на торбичката ви осигурява

лесно пълнене и изливане на вашата кърма

Стояща самостоятелно торбичка

Здравата конструкция на тази торбичка позволява тя

да стои изправена самостоятелно, а широкият отвор

осигурява лесно пълнене и изливане на кърмата

Торбичките се поставят легнали за лесно

съхранение

Торбичките се поставят легнали за лесно съхранение

във фризер или хладилник

Не съдържа бисфенол-A (BPA)

Тази торбичка е изработена от материал без

бисфенол-А (BPA)

 

Какво включва

Чантичка: 25 бр.

Вместимост

Чантичка: 6 Унции/180 мл

Страна на произход

Китай

Материал

Не съдържа бисфенол-A*

PET/PE

Дизайн

Лесно използване: Широк, здрав отвор

Сигурни: Запечатване срещу вмешателства

Здрави: Стояща самостоятелно торбичка

Пълна защита: Подсилени шевове

Характеристики

Херметични: Надеждна, с двоен цип

Материал: Издръжлива, двуслойна торбичка

Предварително стерилизирана

Размери

Височина: 25,6 см

Ширина: 9,9 см

 

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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