
Tørkestativ
 

Avtakbart dryppebrettet

 
SCF149

Ren og ryddig tørking
Philips Avent-tørkestativet er utformet for å tørke babyens flasker og tilbehør på en mest mulig ren og ryddig

måte. Med en fleksibel design, et avtakbart dryppebrett og plass til alle flaskestørrelser er dette svaret på dine

daglige tørkebehov.

Utformet for hygienisk tørking

Åpen design gjør at luften flyter fritt

Har plass til mateprodukter for en hel dag til babyen

Passer flasker i alle størrelser: åtte flasker, pumpe og smokker

Fleksibel design for å organisere tørkingen

Den fleksible designen gir enkel påfylling

Avtakbart dryppebrett for enkel fjerning av vann

Avtakbart dryppebrett for enkel fjerning av vann



Tørkestativ SCF149/00

Høydepunkter Spesifikasjoner

Åpen design

Den åpne designen gjør at luften flyter fritt og

at vannet fordamper, noe som gir mest mulig

effektiv tørking.

Avtakbart dryppebrettet

Avtakbart dryppebrett for enkel fjerning av

vann, som dermed gir renslig tørking

Passer flasker i alle størrelser

Holder alle produkter du trenger for å mate

babyen hver dag: åtte flasker, brystpumpe og

smokker. Passer flasker i alle størrelser (opptil

330 ml)

Enkel påfylling

Du får hjelp til å tørke babyens mateprodukter

på en organisert måte. Du får enkel fylling med

den fleksible designen som kan justeres etter

babyens behov.

 

Opprinnelsesland

Malaysia

Utviklingstrinn

Trinn: 0–24 måneder

Funksjoner

Avtakbart dryppebrettet: Enkel fjerning av

overflødig vann

Fleksibel design: Justerbar for babyens behov

Høy kapasitet: Flasker, brystpumpe, smokker

Hygienisk tørking: Åpen design for optimal

tørking

Utforming

Kan vaskes i oppvaskmaskin

Enkel montering

Enkel påfylling

Materiale

Polypropylen (PP)

Følgende er inkludert:

Tørkestativ: 1 deler

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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