
 

 

Philips AVENT
Ikke-dekoreret bæger

2 x 260ml
12 m+ Toddler-drikketud

SCF602
Nem overgang fra flaske til bæger
Ingen spild, nem at drikke af
Philips' BPA-fri AVENT Magic-bægeret er utroligt spildsikkert, uanset om det bliver rystet, 

kastet op i luften eller lagt på siden. Samtidig er det nemt at drikke af. Drikketudene med 
ventiler passer også til sutteflasker, så de ligeledes kan blive spildsikre.

Drypfri
• Drypfri drikketud med patenteret ventil

Nem at drikke af
• Hård drikketud til børn over 12 m
• Måleskala på bægeret

Låg, der klikkes på
• Klik-låg holder drikketuden ren

Kan udskiftes
• Kan udskiftes med hele Philips AVENT-produktserien

Nem at rengøre
• Alle delene tåler opvaskemaskine
• Hele bægeret kan steriliseres i hygiejnisk øjemed
• Bægeret består af få dele, så det er nemt at rengøre og samle



 Kan udskiftes

Bægre, drikketude og hanke kan bruges med hele 
Philips AVENT-produktserien. Du kan fastgøre 
bægeret direkte på en brystpumpe eller bruge en sut 
i stedet for drikketuden til madning. Den bløde 
drikketud og hankene kan også kommes på 
sutteflasken, så der opnås en nemmere overgang fra 
flaske til bæger

Hård drikketud 12 m+

En drikketud, der tåler bid, til børn der selv kan 
drikke af en kop. Ideel til børn, der er ved at få 
tænder

Drypfri drikketud

Patenteret ventil sikrer, at spild undgås, selv hvis den 
holdes nedad eller ligger på siden.

Låg, der klikkes på, giver god hygiejne

Klik-låg holder drikketuden ren på farten og sikrer 
hygiejnisk og spildfri transport
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Hvad følger med
• Toddler-drikketud: 2 stk.

• Magic-hanke: 2 stk.
• Magic-bæger (260 ml): 2 stk.

Udviklingsfaser
• Faser: 1 år +
•
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