
Zuigfles/trainerset

 
Natural

150 ml

4m+

Gemiddelde speen met 3
gaatjes

 

SCF251/00

Maak de overstap naar een drinkbeker

gemakkelijker voor je baby

Onze nieuwe Natural-zuigfles/trainerset maakt de overstap van een fles naar een

beker gemakkelijker. Met de zachte grepen kan je baby de fles zelf vasthouden en

ondertussen uit de bekende tuit drinken.

Ideale eerste stap naar drinkbeker

Zachte oefenhandvatten voor kleine handjes

Geavanceerd antikrampjessysteem met innovatief dubbel ventiel

Unieke kussentjes voor een zachte en flexibele speen zonder inklappen

Prettig voor jou en je baby

Geschikt voor Philips Avent-flessen en -bekers

Voor het gemak zijn alle onderdelen vaatwasmachinebestendig

Andere voordelen

Geschikt voor Philips Avent-flessen en -bekers

Deze beker is gemaakt van BPA-vrij materiaal



Zuigfles/trainerset SCF251/00

Kenmerken

Unieke comfortkussentjes

Kussentjes in de speen zorgen voor extra

zachtheid en flexibiliteit zonder dat de speen

inklapt. Je baby kan comfortabel en tevreden

drinken.

Geavanceerd antikrampjesventiel

Het innovatieve ontwerp met dubbel ventiel

vermindert darmkrampjes en ongemak doordat

er lucht in de fles stroomt en niet in het buikje

van de baby.

Beker is vaatwasmachinebestendig

Voor het gemak zijn alle onderdelen

vaatwasmachinebestendig

Bevat geen BPA

Deze Philips Avent-beker is gemaakt van BPA-

vrij materiaal.

Compatibel met Philips Avent

Compatibel met alle Philips Avent-flessen en

bekers met uitzondering van de glazen flessen

en de grote-mensenbekers/Mijn eerste grote-

mensenbekers. Zo kun je combineren om de

perfecte beker voor je peuter samen te stellen.

Ergonomische oefenhandvatten

Met de oefenhandvatten kan je peuter de beker

zelf vasthouden en zelfstandig drinken. Deze

handvatten zijn gevormd voor kleine handjes

en ze hebben bovendien rubber voor een

stevige grip.

Compatibel met Philips Avent

Compatibel met alle Philips Avent-flessen en

bekers met uitzondering van de glazen flessen

en de grote-mensenbekers/Mijn eerste grote-

mensenbekers. Zo kun je combineren om de

perfecte beker voor je peuter samen te stellen.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.

 



Zuigfles/trainerset SCF251/00

Specificaties

Inclusief

Zuigfles/trainerbeker: 1 stk

Hygiënisch klikdeksel: 1 stk

Zachte speen voor gemiddelde toevoer: 1 stk

Formaat: 150 ml

Ontwikkelingsfases

Fases: 4 maanden en ouder

Land van herkomst

Indonesië

Materiaal

Flesvoeding: BPA-vrij*, Polypropyleen

Speen: BPA-vrij*, Siliconen

Gewicht en afmetingen

Aantal F-dozen in A-doos: 6 stk
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