
Kopp med tut

 

Enkel å drikke av

200ml / 7oz

6 md.+

 

SCF551/00

Enkel å drikke av
Drikkekopp med myk tut som er enkel å drikke av

Denne Philips Avent-koppen med tut vil både smårollinger og foreldre sette pris

på. Den myke silikontuten er enkel å drikke av, og koppen er enkel å rengjøre med

få deler

Enkelt å drikke

Myk silikontut for enkel drikking

Bølgete form på beholderen for godt grep

Enkel å gjøre ren

Tuten er i én del for enkel montering

Hindrer søl

Innebygd ventil for drikking uten søl

Andre fordeler

Denne tutekoppen er laget av BPA-frie materialer

Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskinen, noe som er praktisk

Kompatibel med Philips Avent Natural-flasker



Kopp med tut SCF551/00

Høydepunkter Spesifikasjoner

Koppen kan vaskes i oppvaskmaskin

Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskinen,

noe som er praktisk

Tut i én del

Ventilen er bygd inn i tuten, slik at

monteringen er rask og problemfri.

Bølgeform

Beholderen til tutekoppen er utformet slik at

små hender får godt grep

Sølefri kopp

Innebygd ventil for drikking uten søl

BPA-fri

Denne tutekoppen er laget av BPA-frie

materialer

Enkelt å drikke

Silikontuten er enkel å drikke av – væsken

begynner å flyte først når barnet legger trykk på

tuten.

Kompatibilitet

Den nye Philips Avent-koppen er kompatibel

med flaskeserien fra Philips Avent Natural,

med unntak av glassflaskene.

 

Opprinnelsesland

Kina

Følgende er inkludert:

Silikontut: 1 deler

Kopp med tut: Polypropylen, silikongummi

Kopp (200 ml / 7 oz): 1 deler

Hygiene-lokk: 1 deler

Tilbehør

Reservedel: Erstatningstut SCF246

Mål og vekt

Netto produktmål ekskl. ekstrautstyr:

69 x 111 x 118 millimeter

Produktvekt: 0,06 kg

 

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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