
Kop med drikketud

 

Nem at drikke af

7 oz/200 ml

6 m+

 

SCF551/05

Nem at drikke af
Kop med blød drikketud, der gør den nem at drikke af

Denne Philips Avent-kop med drikketud er fantastisk til både småbørn og

forældre. Den bløde drikketud af silikone gør den nem at drikke af, og de færre

dele gør det nemt at gøre koppen ren

Drypfri

Indbygget ventil, så man kan drikke uden at spilde

Nem at drikke af

Beholder med afrundet form for stabilt greb

Blød drikketud af silikone gør den nem at drikke af

Nem at rengøre

Drikketud af silikone i ét stykke for nem samling

Andre fordele

Alle delene tåler opvaskemaskine

Denne tudekop er fremstillet af BPA-frit materiale

Kompatibel med Philips Avent-flasker og -kopper



Kop med drikketud SCF551/05

Vigtigste nyheder Specifikationer

Koppen tåler opvaskemaskine

Alle delene tåler opvaskemaskine

Drikketud i ét stykke

Ventilen er indbygget i drikketuden, så den er

hurtig at samle, helt uden besvær.

Afrundet form

Tudekoppens beholder er designet til at gøre

det nemt for små hænder at holde om koppen.

Drypfri kop

Indbygget ventil, så man kan drikke uden at

spilde

BPA-fri

Denne tudekop er fremstillet af BPA-frit

materiale

Nem at drikke af

Silikonetud i ét stykke, der er nem at drikke af:

Væsken begynder at løbe, når tuden udsættes

for tryk.

Philips Avent-kompatibilitet

Alle Philips Avent-flasker og -kopper er

kompatible med undtagelse af glasflaskerne

og voksenkoppen. Du kan altså sammensætte

din perfekte kop, der passer til din babys

individuelle udviklingsbehov.

 

Hvad følger med

Kop 200 ml: 1 stk.

Drikketud af silikone: 1 stk.

Kop med drikketud: Polypropylen,

silikonegummi

Hygiejnisk låg: 1 stk.

Oprindelsesland

Indonesien

Vægt og dimensioner

Mål/Produkt ekskl. tilbehør: 69 x 111 x 118 mm

Produktvægt: 0,06 kg

Tilbehør

Reservedel: Udskiftningsdrikketud SCF246

 

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt

garanteret lang levetid.
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