
Zachte drinktuiten

 
Nippen zonder knoeien

6 m+

 
SCF252

Nippen zonder knoeien
De zachte Philips Avent-drinktuiten zijn speciaal ontworpen met het oog op gevoelig tandvlees en vormen de

eerste stap in de overgang van borst of fles naar drinkbeker. Het lekvrije ventiel, waarvoor patent is aangevraagd,

zorgt voor eenvoudige vervanging van de drinktuit op de Nippen zonder knoeien-bekers met drinktuit.

Antilek

Lekvrij! Moeders bevestigen het

Ideale eerste stap naar drinkbeker

Gebogen tuit zodat je kind het hoofd minder kantelt

Prettig voor jou en je baby

Geschikt voor Philips Avent-flessen en -bekers

Voor het gemak zijn alle onderdelen vaatwasmachinebestendig

Andere voordelen

Deze beker is gemaakt van BPA-vrij materiaal



Zachte drinktuiten SCF252/01

Kenmerken Specificaties

Beker is vaatwasmachinebestendig

Voor het gemak zijn alle onderdelen

vaatwasmachinebestendig

Gebogen drinktuit

De gebogen tuit is ontworpen om het voor

peuters gemakkelijker te maken te drinken

zonder hun hoofd te veel te hoeven kantelen.

Bevat geen BPA

Deze Philips Avent-beker is gemaakt van BPA-

vrij materiaal.

Lekvrij! Moeders bevestigen het

Geen geknoei meer! Het nieuwe ventiel

(octrooi aangevraagd) zorgt ervoor dat er alleen

water uitkomt wanneer je kindje drinkt.

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.

 

Inclusief

Zachte drinktuit: 2 stk

Ventiel: 2 stk

Ontwikkelingsfases

Fases: 6 maanden en ouder

Land van herkomst

Indonesië

Gewicht en afmetingen

Aantal F-dozen in A-doos: 6 stk

 

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.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving worden

gewijzigd. Handelsmerken zijn het

eigendom van Koninklijke Philips N.V.

en hun respectieve eigenaren.

Publicatiedatum

2020‑10‑21

Versie: 5.2.1

EAN: 08 71010 36715 10

www.philips.com

http://www.philips.com/

