
Copo Easy Sip

 
Prático

260 ml

Para 9 meses ou mais

menino

 

SCF553/05 Prático
Prático com bico macio para facilidade de uso

O copo Easy Sip tem o bico em silicone macio, ideal para as gengivas irritadas

com o nascimento dos dentinhos. ele possui um formato ergonômico, fácil de ser

segurado pelas mãozinhas pequenas, possui a tecnologia Anti-Vazamento.

Facilidade de uso

Bico macio de silicone para que seja fácil beber

Formato ondulado do recipiente para segurança

Fácil de limpar

Um bico de silicone para fácil montagem

Antivazamento

Válvula integrada para evitar vazamentos

Outros benefícios

O copo prático é feito de material livre de BPA

Todas as peças são próprias para lava-louças

Compatível com mamadeiras e copos Philips Avent



Copo Easy Sip SCF553/05

Destaques Especificações

O copo é próprio para lava-louças

Todas as peças são próprias para lava-louças

Um bico

A válvula é integrada ao bico, garantindo uma

montagem rápida e sem complicações.

Formato ondulado

O recipiente do copo Easy Sip foi desenvolvido

para que seja fácil de segurar em mãos

pequenas.

Copo sem vazamentos

Válvula integrada para evitar vazamentos

Não contém bisfenol A

O copo prático é feito de material livre de BPA

Fácil para beber

O bico de silicone é fácil de usar, pois o

líquido começar a sair quando a pressão é

aplicada no bico.

Compatibilidade com Philips Avent

Todas as mamadeiras e copos Philips Avent

são compatíveis, excluindo as mamadeiras de

vidro e os copos Grown-up. Assim, você pode

misturar e combinar o copo ideal às

necessidades de desenvolvimento individual

das crianças.

País de origem

Indonesia

O que está incluído

Bico de silicone: 1 pcs

Copo Easy Sip: Polipropileno, borracha de

silicone

Copo (260 ml): 1 pcs

Tampa higiênica: 1 pcs

Acessórios

Peça de reposição: Substituição do bico

SCF246

Peso e dimensões

Dimensões do produto s/acessórios:

69x111x118 mm

Peso do produto: 0,05 kg

 

Selo Verde da Philips

Produto Verde Philips, com EcoDesign

aprovado internacionalmente e com auditoria

KPMG. Os Produtos Verdes da Philips podem

reduzir custos, o consumo de energia e as

emissões de CO2. Como? Eles oferecem

melhorias ambientais significativas em uma

ou mais áreas Philips Verde — Eficiência

energética, Embalagens, Substâncias

perigosas, Peso, Reciclagem e descarte e

Confiabilidade durante o período de vida útil.

Obtenha mais informações sobre produtos

verdes
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