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SCF551/05

Könnyen szívható
Itatópohár puha itatófejjel az ivás megkönnyítésére

A Philips Avent csőrös pohara remek választás a tipegők és szüleik számára. A

puha szilikon itatófej megkönnyíti az ivást, a kevesebb alkotórész pedig

egyszerűsíti a mosogatást

Cseppmentes

Beépített szelep a csepegésmentes iváshoz

Könnyű ivás

Könnyű fogás a hullámos alak miatt

Puha szilikon itatófej az ivás megkönnyítésére

Könnyű tisztítás

Egydarabos, szilikon itatófej a könnyű összeszereléshez

Egyéb előnyök

Minden része mosogatógépben mosogatható

Az itatópohár BPA-mentes anyagból készült

Kompatibilis a Philips Avent cumisüvegekkel és kupakokkal



Itatópohár, itatófejjel SCF551/05

Fénypontok Műszaki adatok

A pohár mosogatógépben mosható

Minden része mosogatógépben mosogatható

Egydarabos itatófej

Az itatófejbe épített szelep gyors és kényelmes

összeszerelést tesz lehetővé.

Hullámos alakú

Az itatópohár tartója kicsi kezek számára is

könnyen fogható.

Csepegésmentes pohár

Beépített szelep a csepegésmentes iváshoz

BPA-mentes

Az itatópohár BPA-mentes anyagból készült

Könnyű ivás

Az egydarabos szilikon itatófejből könnyű inni:

a folyadék áramlása akkor indul meg, amikor

nyomást fejt ki az itatófejre.

Kompatibilis a Philips Avent termékcsaláddal

Az összes Philips Avent cumisüveggel és

pohárral kompatibilis, kivéve az üvegből

készült cumisüvegeket és az Első Ivópoharat.

Ez azt jelenti, hogy az elemeket cserélgetve

tökéletes poharat készíthet, amely teljesen

megfelel gyermeke egyéni fejlődési

igényeinek.

A következőt tartalmazza:

Pohár (200 ml): 1 db

Szilikon itatófej: 1 db

Itatópohár, itatófejjel: Polipropilén,

szilikongumi

Higiénikus fedél: 1 db

Származási hely

Indonézia

Tömeg és méretek

Termék méretei tartozékok nélkül:

69x111x118 mm

Termék tömege: 0,06 kg

Tartozékok

Cseretartozék: Csere kiöntőfej, SCF246

 

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips Green fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és

selejtezés, megbízható működés a termék

egész élettartama alatt.
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