
Lonček z ustnikom

 

Enostavno pitje

260 ml

12 m+

 

SCF553/00

Enostavno pitje
Lonček za pitje z mehkim ustnikom za enostavno pitje

Ta lonček z ustnikom Philips Avent je čudovit tako za malčke kot njihove starše.

Mehak silikonski ustnik olajša pitje, manj delov pa zagotavlja lažje čiščenje lončka

Enostaven za pitje

Mehak silikonski ustnik za enostavno pitje

Valovita oblika lončka za dober oprijem

Enostavno čiščenje

Enodelni silikonski ustnik za enostavno sestavljanje

Brez polivanja

Vgrajen ventil omogoča pitje brez polivanja

Druge prednosti

Lonček za pitje je izdelan iz materiala brez bisfenola A

Vse dele lahko priročno očistite v pomivalnem stroju.

Združljiv s stekleničkami za naravno hranjenje Philips Avent



Lonček z ustnikom SCF553/00

Značilnosti Specifikacije

Lonček lahko perete v pomivalnem stroju

Vse dele lahko priročno očistite v pomivalnem

stroju.

Enodelni ustnik

Ventil je vgrajen v ustnik, kar zagotavlja hitro in

preprosto sestavljanje.

Valovite oblike

Lonček za pitje je oblikovan tako, da zagotavlja

enostaven oprijem za majhne roke.

Lonček, ki ne poliva

Vgrajen ventil omogoča pitje brez polivanja

Brez bisfenola A

Lonček za pitje je izdelan iz materiala brez

bisfenola A

Enostavno pitje

Enodelni silikonski ustnik omogoča enostavno

pitje: tekočina začne teči, ko pritisnete na

dulec.

Združljivost

Novi lonček Philips Avent je združljiv s

stekleničkami za naravno hranjenje Philips

Avent, brez steklenih stekleničk.

 

Država porekla

Kitajskem

Kaj vsebuje

Silikonski ustnik: 1 kosa

Lonček z ustnikom: Polipropilen, silikonska

guma

Lonček (200 ml): 1 kosa

Higienski pokrovček: 1 kosa

Dodatna oprema

Nadomestni del: Zamenljivi ustnik SCF246

Teža in dimenzije

Neto dimenzije izdelka z nastavki: 69 x 111 x

148 mm

Teža izdelka: 0,05 kg

 

Zeleni logotip Philips

Philips ima okolju prijazne izdelke, s katerimi

lahko zmanjšate stroške, porabo energije in

izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih prizadevanja za

varovanje okolja – energijska učinkovitost,

embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in

odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko

dobo.
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