
Recipientes de armazenamento
de alimentos frescos

 
2 recipientes armazenamento
reutiliz.

Comb. p/ prep. comida de bebé
saudáv.

 
SCF876

Armazenamento fácil para

refeições frescas

Concebido para combinado 4 em 1 para preparar comida de bebé saudável da

Philips Avent. Para dividir em doses, guardar, descongelar ou aquecer sem

esforço refeições nutritivas para bebé.

Utilizar com combinado para preparar comida saudável para bebé

Descongele e aqueça sem esforço as refeições armazenadas

Fácil de utilizar

Armazene doses com o tamanho certo para o seu bébe em crescimento

As tampas ajudam a preservar os aromas e a frescura

Adequado para frigorífico e congelador

Concebidos para empilhamento fácil, poupando espaço de arrumação

Pode ser colocado no microondas e na máquina de lavar a loiça



Recipientes de armazenamento de alimentos frescos SCF876/02

Destaques Especificações

Comb. p/ prep. comida de bebé saudáv.

Concebido para o combinado 4 em 1 para

preparar comida de bebé saudável da Philips

Avent. Para descongelar ou aquecer refeições

armazenadas.

Tamanhos perfeitos para as doses

Armazene doses com o tamanho certo para a

sua criança em crescimento.

À prova de fugas

As tampas ajudam a preservar os aromas e a

frescura.

Adequado para congelar

Adequado para frigorífico e congelador.

Empilhar para arrumação fácil

Concebidos para empilhamento fácil,

poupando espaço de arrumação.

Seguro para microondas e máquina de lavar

loiça

Pode ser colocado no microondas e na

máquina de lavar a loiça.

 

Inclui

Número de recipientes: 1 para 120 ml, 1 para

240 ml

País de origem

China

Fases de desenvolvimento

Fases: 1 ano +, 6 - 12 meses, 6 meses +

Dimensões

Dimensões (LxAxP): L: 119 mm x A: 103 mm x

P: 119 mm

Material

Polipropileno (PP)
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