
Lonček
 

200 ml

Mehki ustnik 6 m+

Z ročajema

 

SCF600/12

Higiena vedno in povsod
Brez polivanja, enostavno pitje

Lonček za pitje Philips AVENT za malčke omogoča preprost prehod s stekleničke

na lonček. Preklopni pokrovček zagotavlja, da je ustnik vseskozi čist, tudi ko ste na

poti. Lonček lahko stresate ali vržete v zrak, a se vsebina ne bo razlila, pitje pa je

kljub temu enostavno.

Brez polivanja

Mehki ustnik s patentiranim ventilom proti polivanju.

Enostavno pitje

Mehki, prilagodljivi ustnik, ki olajša prvi korak.

Ročaja sta oblikovana za udobno držanje z drobnimi ročicami.

Merilna lestvica na lončku

Preklopni pokrovček

Preklopni pokrovček ohranja čisti ustnik

Zamenljivost

Popolna zamenljivost s celotno ponudbo izdelkov Philips AVENT.

Enostavno čiščenje

Celoten lonček lahko sterilizirate in poskrbite za higieno.

Lonček ima le nekaj delov za čiščenje in sestavljanje

Vse dele lahko priročno očistite v pomivalnem stroju.



Lonček SCF600/12

Značilnosti Specifikacije

Mehki ustnik z ventilom proti polivanju

Lonček z ustnikom Philips AVENT ima

patentiran ventilček, ki nadzira pretok in

preprečuje polivanje, tudi če je lonček obrnjen

narobe ali v ležečem položaju.

Mehki ustnik za 6 m+

Mehki, prilagodljiv ustnik je idealna rešitev za

prehod s prsi ali stekleničke k lončku.

Popolna zamenljivost

Lončki, ustniki in ročaji se lahko uporabljajo s

celotno ponudbo izdelkov Philips AVENT in jih

lahko namestite neposredno na prsne črpalke.

Pri hranjenju pa lahko namesto ustnika

uporabite cucelj. Mehki ustnik in ročaja lahko

namestite tudi na stekleničko za hranjenje in

dojenčku olajšate prehod s stekleničke na

lonček.

Država porekla

Anglija

Kaj vsebuje

200 ml/7 oz lonček brez dekoracije: 1 kos

Preklopni pokrovček: 1 kos

Ročaji za navajanje na samostojno pitje: 1 kos

Mehki ustnik: 1 kos

Stopnje razvoja

Stopnje: 6 mesecev +
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