
Съдове за съхранение

на прясна храна

 
2 съда за съхранение с многокр.

употр

За уред за здравословна бебешка

храна

 
SCF876

Лесно съхранение за свежи

храни
Създадено за уреда за приготвяне на здравословна бебешка храна "4 в 1" на Philips Avent.

Лесно разделяйте, съхранявайте, размразявайте или претопляйте вашите здравословни

бебешки храни.

За използване с уреда за приготвяне на здравословна бебешка храна

Размразявайте и претопляйте без усилия съхранените храни

Лесна употреба

Съхранете правилната по размер порция за вашето растящо дете

Запечатващи се капачки запазват вкусовете и свежестта

Проектирани за съхранение в хладилник и фризер

Проектирани да се прибират едно в друго за пестящо мястото съхранение

Може да бъдат използвани в микровълнова фурна и съдомиялна



Съдове за съхранение на прясна храна SCF876/02

Акценти Спецификации

За уред за здравословна бебешка храна

Създадено за уреда за приготвяне на здравословна

бебешка храна "4 в 1" на Philips Avent. Размразявайте

и претопляйте без усилия съхранените храни.

Перфектни по размер порции

Съхранете правилната по размер порция за вашето

растящо дете.

Херметична

Запечатващи се капачки запазват вкусовете и

свежестта.

Подходящи за замразяване

Проектирани за съхранение в хладилник и фризер.

Подредете едно в друго за лесно съхранение

Проектирани да се прибират едно в друго за

пестящо мястото съхранение.

Безопасни за микровълнова и съдомиялна

Може да бъдат използвани в микровълнова фурна и

съдомиялна.

 

Какво включва

Брой съдове: 1 за 120 мл, 1 за 240 мл

Страна на произход

Китай

Стадии на развитие

Стадии: Над 1 година, 6 –12 месеца, 6 месеца и

повече

Размери

Размери (ШxДxВ): Ш: 119 мм x Д: 103 мм x В: 119

мм

Материал

Полипропилен (PP)
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