
Woreczki do
przechowywania pokarmu

 

Przechowywanie

Sterylność

25 woreczków

 

SCF603/25

Doskonała ochrona pokarmu
Woreczki do przechowywania pokarmu o pojemności 180 ml

Woreczki do przechowywania pokarmu Philips Avent to bezpieczny sposób na

zachowanie cennego mleka matki. Można je przechowywać w lodówce lub

zamrażarce. Zostały wysterylizowane i są gotowe do natychmiastowego użycia.

Sterylność i bezpieczeństwo

Bezpieczne przechowywanie woreczka w zamrażarce dzięki wzmocnionym łączeniom

i podwójnej warstwie tworzywa

Wysterylizowany woreczek z naklejką kontrolną

Pewne, szczelne, podwójne zamknięcie

Wygodne użytkowanie

Szeroki otwór ułatwiający napełnianie i nalewanie

Solidna konstrukcja utrzymująca woreczek w pozycji pionowej

Płaskie ułożenie woreczków ułatwiające przechowywanie

Inne zalety

Woreczek został wykonany z materiału niezawierającego bisfenolu A



Woreczki do przechowywania pokarmu SCF603/25

Zalety Dane techniczne

Najwyższy stopień ochrony

Pewne, szczelne, podwójne zamknięcie

zapewnia bezpieczeństwo przechowywanego

pokarmu.

Wysterylizowany, zabezpieczony przed

otwarciem

Naklejka kontrolna informuje, że

wysterylizowany woreczek nie był otwierany

przed pierwszym użyciem, co zapewnia pełną

higienę.

Solidność i wytrzymałość

Wzmocnione łączenia na bokach i podwójna

warstwa tworzywa dają dodatkową gwarancję,

że cenny pokarm może być przechowywany

bezpiecznie w zamrażarce lub lodówce.

Odciąganie, napełnianie, przechowywanie

Szeroki i mocny otwór woreczka ułatwia

napełnianie i nalewanie pokarmu.

Woreczek samostojący

Solidna konstrukcja utrzymuje woreczek w

pozycji pionowej, a szeroki otwór ułatwia

napełnianie i nalewanie pokarmu.

Płaskie ułożenie woreczków ułatwiające

przechowywanie

Płaskie ułożenie woreczków ułatwia

przechowywanie w zamrażarce lub lodówce.

Bez bisfenolu A

Woreczek został wykonany z materiału

niezawierającego bisfenolu A

 

Zawartość zestawu

Woreczek: 25 szt.

Pojemność

Woreczek: 180 ml

Kraj pochodzenia

Chiny

Materiał

Bez bisfenolu A*

PET/PE

Wykończenie

Łatwość użycia: Szeroki, mocny otwór

Pewność: Naklejka kontrolna

Solidność: Woreczek samostojący

Najwyższy stopień ochrony: Wzmocnione

łączenia

Właściwości

Szczelność: Bezpieczne, podwójne

zamknięcie

Materiał: Wytrzymały woreczek z podwójnego

tworzywa

Sterylność

Wymiary

Wysokość: 25,6 cm

Szerokość: 9,9 cm

 

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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