
Anyatejtároló tasak

 

Tárolás

Elősterilizált

25 tasak

 

SCF603/25

Az anyatej maximális védelme
180 ml-es anyatejtároló tasakok

A Philips Avent anyatejtároló tasakok az értékes anyatej biztonságos tárolását

teszik lehetővé. Hűtőszekrényben, illetve fagyasztóban is tárolhatók, és az

azonnali használat érdekében elősterilizáltak.

Elősterilizált és biztonságos

Megerősített illesztések és dupla rétegű anyag a hűtőben való biztonságos tároláshoz

Előre sterilizált tasak felbontás ellen védő pecséttel

Biztonságos, szivárgásmentes, dupla simítózár

Egyszerű használat

Széles nyílás az egyszerű töltés és öntés érdekében

A tasak masszív kivitele stabil leállíthatóságot tesz lehetővé

A tasakokat fektetve érdemes tárolni

Egyéb előnyök

A tasak BPA-mentes anyagból készült



Anyatejtároló tasak SCF603/25

Fénypontok Műszaki adatok

Egyedülálló védelem

A biztonságos, szivárgásbiztos dupla simítózár

lehetővé teszi az anyatej biztonságos tárolását.

Előre sterilizált, felbontás ellen védett

csomagolásban

A teljes higiénia érdekében biztonsági pecsét

jelzi az első használat előtt, hogy a tasak

érintetlen

Erős és tartós

A megerősített oldalillesztések és a dupla

rétegű anyag gondoskodik arról, hogy az

értékes anyatejet rendkívül biztonságosan

lehessen tárolni a hűtőszekrényben vagy a

fagyasztóban.

Fejés, töltés, tárolás

A tasak széles és masszív nyílása az anyatej

egyszerű töltését és öntését teszi lehetővé

Stabilan leállítható tasak

Masszív kivitelének köszönhetően a tasak

stabilan leállítható. Nagyméretű nyílása

megkönnyíti az anyatej betöltését és kiöntését

A tasakokat fektetve érdemes tárolni

A tasakokat fektetve érdemes tárolni a

hűtőszekrényben vagy a fagyasztóban

BPA-mentes

A tasak BPA-mentes anyagból készült

 

A következőt tartalmazza:

Táska: 25 db

Tároló kapacitás

Táska: 180 ml

Származási hely

Kína

Anyag

BPA-mentes*

PET/PE

Kialakítás

Könnyen kezelhető: Széles, masszív nyílás

Biztonságos: Biztonsági pecsét

Masszív: Stabilan leállítható tasak

Egyedülálló védelem: Megerősített

oldalillesztések

Jellemzők

Szivárgásmentes: Biztonságos, dupla

simítózár

Anyag: Tartós, dupla rétegű tasak

Elősterilizált

Méretek

Magasság: 25,6 cm

Szélesség: 9,9 cm

 

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips Green fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és

selejtezés, megbízható működés a termék

egész élettartama alatt.
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