
Sušicí stojan
 

Odnímatelný odkapávací
podstavec

 
SCF149

Čisté a pohodlné sušení
Sušicí stojan Philips Avent je vytvořen, aby umožnil sušit dětské láhve a příslušenství co nejčistším

a nejpohodlnějším způsobem. Díky flexibilnímu provedení, odnímatelnému odkapávacímu podstavci a prostoru

pro láhve jakékoliv velikosti vyhoví vašim každodenním potřebám sušení.

Navrženo pro hygienické sušení

Otevřené provedení umožňuje volné proudění vzduchu

Je určen pro výrobky na krmení z celého dne

Vhodný pro láhve všech velikostí: 8 lahví, odsávačka a dudlíky

Uspořádané sušení díky flexibilnímu provedení

Snadné plnění díky flexibilnímu provedení

Snadné odstranění vody díky odnímatelnému odkapávacímu podstavci

Snadné odstranění vody díky odnímatelnému odkapávacímu podstavci



Sušicí stojan SCF149/00

Přednosti Specifikace

Otevřený design

Otevřené provedení umožňuje volné proudění

vzduchu a odpařování vody pro optimální

sušení.

Odnímatelný odkapávací podstavec

Snadné odstranění vody a čisté sušení díky

odnímatelnému odkapávacímu podstavci

Vhodný pro láhve všech velikostí

Pojme všechny výrobky na krmení z celého

dne: 8 lahví, odsávačku a dudlíky. Vhodný pro

všechny velikosti lahví (až 330 ml)

Snadné plnění

Pomáhá vám sušit výrobky na krmení

přehledným způsobem. Snadné plnění díky

flexibilnímu provedení, které lze přizpůsobit

potřebám vašeho dítěte.

 

Stupně vývoje

Fáze: 0–24 měsíců

Funkce

Odnímatelný odkapávací podstavec: Snadné

odstranění přebytečné vody

Flexibilní provedení: Přizpůsobitelné

potřebám

dítěte

Vysoká kapacita: Láhve, odsávačky, dudlíky

Hygienické sušení: Otevřené provedení pro

optimální sušení

Design

Vhodné do myčky: Ano

Snadné sestavení: Ano

Snadné plnění: Ano

Materiál

Polypropylen (PP): Ano

Co je součástí

Sušicí stojan: 1 ks

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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