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Jednoduché čistenie a starostlivosť o výrobky na kŕmenie detí

Čistiaca kefka Philips Avent

Kefka na fľaše Philips Avent má špeciálne tvarovanú hlavu kefky a špičku rukoväte na účinné vyčistenie všetkých

typov fliaš, cumlíkov a produktov na kŕmenie. Odolné a husté vlákna výrobky vyčistia bezpečne a bez

poškriabania.

Jednoduché čistenie fliaš a cumlíkov vášho bábätka

Kefka na fľaše so zakrivenou hlavicou kefky pre jednoduché čistenie

Jedinečný dizajn rukoväti a špičky

Jediná kefka na fľaše, ktorou vyčistíte výrobky na kŕmenie detí

Odolné a husté vlákna pre dôkladné čistenie

Nehrozí poškriabanie ani poškodenie fliaš a cumlíkov

Jednoduché na čistenie a ukladanie

Vhodné na čistenie v umývačke riadu

Závesná rukoväť pre pohodlné odkladanie

Ďalšie výhody

Kefka na čistenie fliaš a cumlíkov neobsahuje BPA*
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Hlavné prvky Technické údaje

Zakrivená hlavica kefky

Špeciálne zakrivená hlavica kefky a tvarovaný

hrot úchytky dosiahnu do kútov všetkých typov

fliaš, cumlíkov aj produktov na kŕmenie a

zaistia dôkladné vyčistenie.

Jedinečný dizajn rukoväti a špičky

Zakrivená hlavica kefky a tvarovaný hrot

úchytky dosiahnu do kútov všetkých typov fliaš

so širokým hrdlom. Tvarovaný hrot umožňuje

čistenie vnútra cumlíkov.

Odolné a husté vlákna

Odolné a husté vlákna umožnia dôkladné

vyčistenie všetkých fliaš, cumlíkov a ďalších

produktov na kŕmenie

Nehrozí poškriabanie ani poškodenie

Nehrozí poškriabanie ani poškodenie fliaš ani

cumlíkov vďaka mäkkým a hustým vláknam.

Vhodné na čistenie v umývačke riadu

Kefka na čistenie fliaš a cumlíkov je vhodná na

jednoduché vyčistenie v umývačke riadu.

Jednoduché odkladanie

Závesná rukoväť pre pohodlné odkladanie a

vysušenie

Kefka na čistenie fliaš bez obsahu BPA

Celá kefka na čistenie fliaš a cumlíkov je

vyrobená z materiálu bez obsahu BPA*

 

Čo je súčasťou balenia

Kefka na fľaše a cumlíky: 1 ks

Materiál

Neobsahuje BPA*

Vývojové stupne

Fáza: 0-6 mesiacov

 

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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