
Bicos macios

 

Seis meses ou mais

 
SCF246/00

Bicos macios
Bico para fácil transição para o copo

Os bicos macios Philips Avent SCF246/11 foram desenvolvidos para gengivas delicadas e são ideais para uma

fácil transição do seio ou da mamadeira para o copo. Com válvula antivazamento prática e fácil de limpar.

Ideal para uma fácil transição para o copo

Delicado para as gengivas

Controla o fluxo para evitar vazamento

Válvula antivazamento patenteada

Total praticidade

Compatível com mamadeiras e copos Philips Avent



Bicos macios SCF246/00

Destaques Especificações

Bico macio

O bico macio é delicado para gengivas.

Válvula antivazamento patenteada

Prática e fácil de limpar

Compatibilidade com Philips Avent

Todas as mamadeiras e copos Philips Avent

são compatíveis, excluindo as mamadeiras de

vidro e os copos Grown-up/My First Big Kid.

Assim, você pode misturar e combinar o copo

ideal às necessidades de desenvolvimento

individual das crianças.

País de origem

China

O que está incluído

Bico macio: 2 pcs

Fases do desenvolvimento

Fase: Seis meses ou mais

Peso e dimensões

Dimensões da caixa F: 52 (C) X 83 (L) X 135

(A) mm

Dimensões do produto s/acessórios: 50 (C) X

50 (L) X 60 (A) mm

Peso do produto: 0,036 kg

 

Selo Verde da Philips

Produto Verde Philips, com EcoDesign

aprovado internacionalmente e com auditoria

KPMG. Os Produtos Verdes da Philips podem

reduzir custos, o consumo de energia e as

emissões de CO2. Como? Eles oferecem

melhorias ambientais significativas em uma

ou mais áreas Philips Verde — Eficiência

energética, Embalagens, Substâncias

perigosas, Peso, Reciclagem e descarte e

Confiabilidade durante o período de vida útil.

Obtenha mais informações sobre produtos

verdes
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