
Recipiente de depozitare
a laptelui matern

 
Include adaptoare convenabile

180 ml/6 oz

10 buc.

 
SCF618/10

Depozitarea în siguranţă a laptelui matern

Cu capac etanş

Colectează, păstrează şi oferă laptele matern eficient cu noul recipient pentru

depozitare. Sterilizează şi reutilizează recipientul pentru depozitare cu pompa sau

tetinele Philips Avent - un singur sistem, multe opţiuni!

Capac etanş

Pentru păstrare şi transport sigure

Recipiente şi capace inscripţionabile

Pentru urmărirea facilă a datelor şi a conţinutului

Recipiente şi capace care fi aşezate una peste cealaltă

Pentru urmărirea facilă a datelor şi a conţinutului

Frigider şi congelator organizate

Confort maxim

Adaptoare incluse

Un singur sistem - mai multe opţiuni

Pentru utilizare în frigider şi congelator

Uşor de utilizat şi curăţat

Acest produs nu conţine BPA



Recipiente de depozitare a laptelui matern SCF618/10

Repere

Capac etanş

Recipientele pentru depozitarea laptelui de la

Philips Avent dispun de un capac care creează

o etanşare perfectă, pentru păstrare şi transport

sigure.

Recipiente şi capace inscripţionabile

Pentru urmărirea facilă a datelor şi a

conţinutului.

Pentru depozitare uşoară

Pentru depozitare uşoară.

Recipiente şi capace care fi aşezate una peste

cealaltă

Pentru frigider şi congelator organizate.

Adaptoare incluse

Pentru colectare şi hrănire.

Un singur sistem - mai multe opţiuni

Compatibil cu pompele de sân Philips Avent,

tetinele Classic, Classic+ şi Natural.

Pentru utilizare în frigider şi congelator

Pentru flexibilitate maximă.

Uşor de utilizat şi curăţat

Poate fi utilizat în siguranţă în încălzitorul

pentru biberon, cuptorul cu microunde, maşina

de spălat vase şi sterilizator.

Fără BPA

Acest produs nu conţine BPA

 



Recipiente de depozitare a laptelui matern SCF618/10

Specificaţii

Greutate şi dimensiuni

Dimensiuni pachet la vânzarea cu amănuntul:

158x194x80 mm

Include

Recipiente de depozitare 180 ml/6 oz: 10

(reutilizabile) buc.

Capace: 10 buc.

Adaptor: 2x

Etape de dezvoltare

Etapă: peste 0 luni
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