
Чашки за съхраняване

на кърма

 
Включва удобни адаптери

180 мл/6 унции

10 бр.

 
SCF618/10

Надеждно съхраняване на кърмата
С включена херметична капачка

Изцеждайте, съхранявайте и давайте на бебето вашата кърма по ефикасен начин с новата

чашка за съхранение. Стерилизирайте и използвайте отново чашката с помощта на помпата

за кърма Philips Avent или системата за биберони – възможностите са много!

Херметична капачка

За безопасно съхранение и транспорт

Чаши и капачки за надписване

За лесно проследяване на датите и съдържанието

Чаши и капачки с възможност за поставяне една върху друга

За лесно проследяване на датите и съдържанието

Подреден хладилник и фризер

Максимално удобство

С приложени удобни адаптори

Една система – много опции

За използване в хладилник и фризер

Лесна употреба и почистване

Този продукт не съдържа бисфенол-A (BPA)



Чашки за съхраняване на кърма SCF618/10

Акценти

Херметична капачка

Чашите за съхранение Philips Avent разполагат с

капак, който запечатва надеждно за безопасно

съхранение и транспортиране.

Чаши и капачки за надписване

За лесно проследяване на датите и съдържанието.

За лесно прибиране

За лесно съхранение.

Чаши и капачки с възможност за поставяне една

върху друга

За подреден хладилник и фризер.

С приложени удобни адаптори

За изцеждане и хранене.

Една система – много опции

Съвместима с помпите за кърма Philips Avent и

биберони Classic, Classic + и Natural.

За използване в хладилник и фризер

За максимална гъвкавост.

Лесна употреба и почистване

Могат да се използват безопасно в нагревател за

бутилки, микровълнова фурна, съдомиялна машина и

стерилизатор.

Не съдържа бисфенол-A (BPA)

Този продукт не съдържа бисфенол-A (BPA)

 



Чашки за съхраняване на кърма SCF618/10

Спецификации

Тегло и размери

Размери на опаковка на дребно: 158 x 194 x 80 мм

Какво включва

180 мл/6 унции чашки за съхранение: 10 (за

многократна употреба) бр.

Капачки: 10 бр.

Адаптер: 2x

Стадии на развитие

Стадии: 0+ месеца
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