
Torkställ
 

Löstagbar droppbricka

 
SCF149

Rent och snyggt vid torkning
Philips Avent-torkställ är utformat för att torka barnets flaskor och tillbehör på ett rent och snyggt sätt. Med en

flexibel formgivning med en löstagbar droppbricka och plats för alla flaskstorlekar löser den alla dina dagliga

behov för torkning.

Formgiven för hygienisk torkning

Öppen formgivning för fritt luftflöde

Har plats för en hel dags barnmatningsprodukter

Passar alla flaskstorlekar: 8 flaskor, pump och nappar

Flexibel formgivning för ditt behov av torkning

Flexibel formgivning för enkel påfyllning

Löstagbar droppbricka för att enkelt kunna hälla bort vatten

Löstagbar droppbricka för att enkelt kunna hälla bort vatten



Torkställ SCF149/00

Funktioner Specifikationer

Öppen formgivning

Öppen formgivning som gör att luften flödar fritt

och att vattnet lätt avdunstar för en optimal

torkning.

Löstagbar droppbricka

Löstagbar droppbricka för att enkelt kunna

hälla bort vatten och få en ren torkning

Passar för alla flaskstorlekar

Passar alla produkter du behöver när du ger ditt

barn mat: 8 flaskor, bröstpump och nappar.

Passar alla flaskstorlekar (upp till 330 ml)

Enkel påfyllning

Nu kan du torka barnmatningsprodukter på ett

organiserat sätt. Tack vare den flexibla

formgivningen är det enkelt att fylla på och

justera efter barnets behov.

 

Utvecklingsstadier

Stadie: 0–24 månader

Funktioner

Löstagbar droppbricka: Enkel tömning av

överflödigt vatten

Flexibel design: Justerbar för barnets behov

Hög kapacitet: Flaskor, bröstpump, nappar

Hygienisk torkning: Öppen formgivning för

optimal torkning

Design

Tål att maskindiskas

Enkel montering

Enkel påfyllning

Material

Polypropylen (PP)

Vad medföljer?

Torkställ: 1 delar

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

gröna områden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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