
Gelas penyimpanan
ASI

 
Termasuk adaptor yang nyaman

180ml/6oz

10 buah

 
SCF618/10

Menyimpan ASI dengan aman
Dengan tutup anti-bocor

Perah, simpan, dan berikan ASI Anda dengan efisien, menggunakan gelas

penyimpanan ASI perah baru Philips Avent. Sterilkan dan gunakan kembali gelas

penyimpanan ASI Perah dengan pompa atau dot Philips Avent - satu sistem,

banyak opsi!

Tutup anti-bocor

Untuk penyimpanan aman dan bepergian

Botol dan tutup dapat ditulisi

Mudah mengetahui tanggal & isi

Botol dan tutup bisa ditumpuk

Mudah mengetahui tanggal dan isi

Mudah diatur rapi dalam lemari es & freezer

Kenyamanan maksimal

Disertai adaptor yang nyaman

Satu sistem- banyak opsi

Untuk digunakan di dalam lemari es dan freezer

Mudah digunakan dan dibersihkan

Produk ini bebas BPA



Gelas penyimpanan ASI SCF618/10

Kelebihan Utama

Tutup anti-bocor

Botol penyimpanan ASI Philips Avent memiliki

tutup dengan segel yang aman sehingga

aman disimpan atau dibawa bepergian.

Botol dan tutup dapat ditulisi

Mudah mengetahui tanggal dan isi.

Agar mudah disimpan

Mudah disimpan.

Botol dan tutup bisa ditumpuk

Untuk lemari es dan freezer yang rapi.

Disertai adaptor yang nyaman

Untuk memompa dan memberikan ASI.

Satu sistem- banyak opsi

Kompatibel dengan pompa ASI Philips Avent,

dot Classic, Classic +, dan Natural.

Untuk digunakan di dalam lemari es dan

freezer

Untuk fleksibilitas maksimal.

Mudah digunakan dan dibersihkan

Aman digunakan di penghangat botol,

microwave, pencuci piring, dan sterilizer.

Bebas BPA

Produk ini bebas BPA

 



Gelas penyimpanan ASI SCF618/10

Spesifikasi

Berat dan dimensi

Dimensi kemasan ritel: 158x194x80 mm

Item yang disertakan

Botol penyimpanan 180ml/6oz: 10 (pakai-

ulang) pcs

Tutup: 10 pcs

Adaptor: 2x

Tahap perkembangan

Tahap: 0+ bulan
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