
Beker voor peuters

 

200 ml

6m+ zachte drinktuit

Met handvatten

 

SCF600/12

Hygiëne onderweg
Antilek, makkelijk drinken

Met de Philips Avent-drinkbeker voor peuters wordt de overgang van fles naar

beker eenvoudiger dan ooit. Dankzij het klikdeksel blijft de tuit altijd schoon, zelfs

onderweg. De beker is lekvrij, ook bij onverwachte bewegingen of als hij valt, maar

toch kan je kindje er heel gemakkelijk uit drinken.

Antilek

Zachte drinktuit met gepatenteerd antilekventiel

Gemakkelijk drinken

Zachte, flexibele drinktuit voor een gemakkelijke overgang

De handvatten zijn speciaal gevormd om door kleine handjes te worden

vastgehouden

Maattabel op de beker

Klikdeksel

Klikdeksel houdt drinktuit schoon

Combineerbaar

Te gebruiken in combinatie met alle andere producten uit de Philips Avent-serie

Gemakkelijk schoon te maken

Voor extra hygiëne kan de volledige beker worden gesteriliseerd

De beker bestaat maar uit een paar onderdelen en is daardoor handig schoon te

maken en in elkaar te zetten

Voor het gemak zijn alle onderdelen vaatwasmachinebestendig



Beker voor peuters SCF600/12

Kenmerken Specificaties

Zachte drinktuit met antilekventiel

Het gepatenteerde ventiel van de Philips

Avent-beker met drinktuit regelt de toevoer en

voorkomt morsen, zelfs als de fles

ondersteboven wordt gehouden of op zijn kant

wordt gelegd

Zachte drinktuit voor kinderen van 6

maanden en ouder

De zachte, flexibele drinktuit is ideaal voor de

overgang van borst- of flesvoeding naar een

beker

Volledig combineerbaar

Bekers, drinktuiten en handvatten kunnen met

alle producten uit de Philips Avent-serie

worden gecombineerd. Bevestig ze direct op

een borstkolf of gebruik een speen in plaats

van een drinktuit tijdens het voeden. Je kunt de

zachte drinktuit en handvatten ook op de

voedingsfles bevestigen voor een soepele

overgang van fles naar beker

Land van herkomst

Engeland

Inclusief

Effen beker van 200ml: 1 stk

Klikdeksel: 1 stk

Oefenhandvatten: 1 stk

Zachte drinktuit: 1 stk

Ontwikkelingsfases

Fases: 6 maanden en ouder
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