
Tørrestativ
 

Aftagelig drypbakke

 
SCF149

Ren og enkel tørring
Philips Avent-tørrestativet er designet til at tørre dit barns sutteflasker og tilbehør på den mest rene og enkle

måde. Med et fleksibelt design, en aftagelig drypbakke og plads til alle sutteflaskestørrelser kan den opfylde

dine daglige tørrebehov.

Designet til hygiejnisk tørring

Åbent design, der tillader luften at strømme frit

Passer til en hel dag med produkter til amning og flaskegivning

Passer til alle størrelser af flasker: 8 flasker, pumpe og sutter

Fleksibelt design, der organiserer din tørring

Nem påfyldning takket være et fleksibelt design

Aftagelig drypbakke til nem bortskaffelse af vand

Aftagelig drypbakke til nem bortskaffelse af vand



Tørrestativ SCF149/00

Vigtigste nyheder Specifikationer

Åbent design

Åbent design, der tillader luften at strømme frit

og vandet at fordampe, så man opnår den mest

optimale tørring.

Aftagelig drypbakke

Aftagelig drypbakke til nem bortskaffelse af

vand, og forbliver således ren og tør

Passer til alle størrelser af flasker

Kan indeholde alle produkter til at made din

baby hver dag: 8 flasker, brystpumpe og sutter.

Passer til alle størrelser af flasker (op til 330

ml)

Nem påfyldning

Hjælper dig med at tørre din babys

madprodukter på en velorganiseret måde. Nem

påfyldning takket være et fleksibelt design, der

kan tilpasses din babys behov.

 

Udviklingsfaser

Fase: 0-24 måneder

Funktioner

Aftagelig drypbakke: Nem bortskaffelse af

overskydende vand

Fleksibelt design: Kan tilpasses til babyens

behov

Høj kapacitet: Sutteflakser, brystpumpe, sutter

Hygiejnisk tørring: Åbent design, der giver

optimal tørring

Design

Kan gå i opvaskemaskinen

Nem samling

Nem påfyldning

Materiale

Polypropylen (PP)

Hvad følger med

Tørrestativ: 1 stk.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt

garanteret lang levetid.
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