
 

 

Philips AVENT
Udekorert kopp

260 ml x 2
12 md.+ tut for småbarn

SCF602
Enkel overgang fra flaske til kopp
Funksjon som hindrer søl, godt grep
Philips AVENT BPA-fri Magic-koppen er svært sikker mot søl enten den ristes, kastes opp 

i luften eller legges på siden, og den er samtidig enkel å drikke av. Tutene med ventil 
passer også til tåteflaskene, slik at de også hindrer søl.

Hindrer søl
• Tut med patentert ventil som hindrer søl

Enkel å drikke av
• Tut for barn som er 12 md.+
• Måleskala på koppen

Lokk som klikkes på plass
• Lokk som klikkes på plass holder tuten ren

Kan brukes om hverandre
• Kan brukes om hverandre med alle produkter i hele Philips AVENT-serien

Enkel å gjøre ren
• Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskinen, noe som er praktisk
• Hele koppen kan steriliseres for å ivareta hygienen
• Koppen har få deler slik at det er enkelt å rengjøre den og sette den sammen



 Kan brukes om hverandre

Kopper, tuter og håndtak kan brukes sammen med 
hele Philips AVENT-serien, de kan festes direkte på 
brystpumper, eller du kan bruke en smokk i stedet 
for tuten under mating. Den myke tuten og 
håndtakene kan også settes på tåteflasken for å få en 
myk overgang fra flaske til kopp

Hard tut 12 md.+

En bitesikker tut som gjør at barnet trygt kan drikke 
fra koppen, ideell for barn som får tenner

Tut som forhindrer søl

Patentert ventil kontrollerer gjennomstrømming for 
å unngå søl, selv om den holdes opp-ned eller legges 
på siden.

Hygienisk lokk som klikkes på plass

Lokket som klikkes på plass holder tuten ren når du 
er på farten, og det sørger for lekkasjefri transport
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Følgende er inkludert:
• Tut for småbarn: 2 deler

• Magic-håndtak: 2 deler
• Magic-kopp (260 ml / 9 oz): 2 deler

Utviklingstrinn
• Trinn: Over 1 år
•

Spesifikasjoner
Udekorert kopp
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