Broşură pre-vânzare pentru ţara: România (2019, Septembrie 27)
Recipient de stocare hrană
• Set

SCF721/20

Păstrarea ideală a alimentelor acasă şi în
deplasare
Cu capac etanş
Recipient pentru stocarea alimentelor Philips Avent SCF720/10 sunt versatile, uşor de utilizat şi concepute să crească odată cu
bebeluşul tău. Acestea sunt ideale pentru păstrarea alimentelor atât acasă, cât şi în deplasare.
Beneficii

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
• Pentru utilizare în frigider şi congelator
• Uşor de utilizat şi curăţat
• Include linguriţă pentru înţărcat
• Acest produs nu conţine BPA

Caracteristici
Capac etanş

Pentru utilizare în frigider şi congelator

Recipientele pentru păstrarea laptelui de la Philips Avent dispun de un capac
care creează o etanşare perfectă, pentru păstrare şi transport sigure.

Pentru flexibilitate maximă.

Recipiente şi capace inscripţionabile

Uşor de utilizat şi curăţat

Pentru urmărirea facilă a datelor şi a conţinutului.

Poate fi utilizat în siguranţă în încălzitorul pentru biberon, cuptorul cu
microunde, spălătorul de vase şi sterilizator.

Pentru depozitare uşoară

Include linguriţă pentru înţărcat

Pentru depozitare uşoară.

Pentru a trece bebeluşul la hrană preparată în casă.

Recipiente şi capace care fi aşezate una peste cealaltă

Fără BPA

Pentru frigider şi congelator organizate.

Specificaţii
Reţineţi că aceasta este o broşură pentru servicii de pre-vânzare. Conţinutul acestei broşuri reflectă datele pe care le deţinem la data şi în ţara menţionate mai sus. Conţinutul acestei
broşuri este supus modificării fără notificare. Philips nu acceptă nicio răspundere referitoare la conţinutul acestei broşuri.

Ţara de origine
Proiectat în
Fabricat în

Marea Britanie
Marea Britanie

Include
Recipiente de depozitare 180 ml/6 oz
Recipiente de depozitare 240 ml/8 oz
Capace
Linguriţă pentru
înţărcat

10 (reutilizabile) buc.
10 (reutilizabile) buc.
20 buc.
1 buc.

Etape de dezvoltare
Etape

Peste 6 luni

Dimensiunile ambalajului
Înălţime

20,60 cm

Lăţime
Adâncime
Greutate netă
Greutate brută
EAN
Număr de produse
incluse
Ţara de origine
Cod sisteme armonizate

23,80 cm
8,00 cm
0,58 kg
0,63 kg
08710103671800
1
GB
392410

Cutie exterioară
Lungime
Lăţime
Înălţime
Greutate brută
EAN
Număr de ambalaje

33,40 cm
24,80 cm
21,80 cm
2,73 kg
18710103671807
4
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