
Kartáč na lahve a
dudlíky

 
Příslušenství k lahvím

 
SCF145/06

Snadné čištění a péče o výrobky pro krmení
Čisticí kartáč Avent

Kartáč na lahve Philips Avent má speciálně tvarovanou hlavici a rukojeť, aby mohl efektivně vyčistit všechny typy

lahví, dudlíků a vybavení pro krmení. Odolná vlákna s velkou hustotou čistí bezpečně a bez poškrábání.

Jednoduché čištění lahví a dudlíků

Kartáč na lahve se zaoblenou hlavicí pro snadné čištění

Jedinečný design rukojeti a špičky

Jediný kartáč na lahve a vybavení pro krmení

Odolná vlákna s velkou hustotou pro důkladné čištění

Bez poškrábání a poškození lahví či dudlíků

Snadné čištění a skladování

Vhodné do myčky

Kartáč lze zavěsit pro snadné ukládání

Další výhody

Tento kartáč na lahve a dudlíky neobsahuje BPA*



Kartáč na lahve a dudlíky SCF145/06

Přednosti Specifikace

Zaoblená hlavice kartáče

Zvlášť tvarovaná hlava kartáče a lisovaná

špička dosáhne do rohů všech typů lahví,

dudlíků a vybavení pro krmení a důkladně je

vyčistí.

Jedinečný design rukojeti a špičky

Zaoblená hlavice kartáče a tvarovaná rukojeť

dosáhnou do všech koutů lahví s širokým

hrdlem. Vytvarovaná špička vyčistí vnitřní části

dudlíků.

Odolná vlákna s velkou hustotou

Odolná vlákna s velkou hustotou pro důkladné

čištění všech vašich lahví, dudlíků a dalšího

vybavení pro krmení

Bez poškrábání a poškození

Bez poškrábání a poškození lahví či dudlíků

díky měkkým vláknům s vysokou hustotou.

Vhodné do myčky

Kartáč na lahve a dudlíky lze snadno umýt

v myčce.

Snadné ukládání

Kartáč lze zavěsit pro snadné ukládání a

vysušení

Kartáč na lahve bez obsahu BPA

Tento kartáč na lahve a dudlíky je celý vyroben

z materiálu bez obsahu BPA*

 

Co je součástí

Kartáč na lahve a dudlíky: 1 ks

Materiál

Bez BPA*: Ano

Stupně vývoje

Fáze: 0–6 měsíců

 

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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