
 

Чашка за съхранение на

храна

 

Задай

 

SCF721/20

Идеални за съхранение на храна у дома и навън

С включена херметична капачка

Чашите за съхранение Philips Avent са многофункционални, лесни за използване и

проектирани да растат заедно с вашето бебе. Те са идеалното решение за съхранение на

храна у дома и навън.

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

За използване в хладилник и фризер

Лесна употреба и почистване

Включва лъжичка за отбиване

Този продукт не съдържа бисфенол-A (BPA)



Чашка за съхранение на храна SCF721/20

Акценти Спецификации

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.

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.

Включва лъжичка за отбиване

За приучаване на бебето към домашно приготвена

храна.

Не съдържа бисфенол-A (BPA)

Този продукт не съдържа бисфенол-A (BPA)

 

Какво включва

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

многократна употреба) бр.

240 мл/8 унции чашки за съхранение: 10 (за

многократна употреба) бр.

Капачки:

20 бр.

Лъжичка за отбиване: 1 бр.

Стадии на развитие

Стадии: 6 месеца и повече
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