
Copo decorado

 

260 ml

Bico para 12m+

Com pegas

 
SCF608/01

Higiene em viagem
Anti-gota, fácil de beber

Aprender a beber é simples com a gama de copos de criança da Philips AVENT. A tampa articulada mantém o

bico sempre limpo, mesmo em viagem. Este apresenta uma estanquecidade extraordinária, evitando os

derrames quer o copo seja agitado ou atirado ao ar e é fácil beber por este.

Anti-gota

Bico anti-gota com válvula patenteada

Fácil de utilizar e limpar

Todas as peças são laváveis na máquina de lavar loiça para maior comodidade

Pode esterilizar todo o copo para uma óptima higiene

Copo com graduação

Bico rígido para crianças com 12 m+

Tampa articulada

A tampa mantém o bico limpo

Aprendizagem divertida

Decoração educativa que conta histórias

Intermutáveis

Totalmente intermutáveis com toda a gama Philips AVENT



Copo decorado SCF608/01

Destaques Especificações

Bico anti-gota

A válvula patenteada controla o fluxo para

evitar derrames, mesmo quando segura o copo

ao contrário ou o deixa deitado.

Bico rígido 12m+

Um bico resistente às dentadas para as

crianças beberem pelo copo com confiança,

ideal para crianças com os primeiros dentes

Totalmente intermutáveis

Os copos, bicos e pegas podem ser utilizados

com a gama completa da Philips AVENT:

encaixe directamente nas bombas tira leite ou

utilize uma tetina em vez do bico durante a

alimentação. O bico macio e as pegas também

podem ser colocados no biberão para uma

fácil transição do biberão para o copo

País de origem

Inglaterra

Inclui

Copo decorado de 260 ml: 1 unid.

Tampa articulada: 1 unid.

Pegas de aprendizagem: 1 unid.

Bico rígido: 1 unid.

Fases de desenvolvimento

Fases: 12 meses +

 

 

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão

sujeitas a alterações sem aviso

prévio. As marcas comerciais são

propriedade de Koninklijke Philips

N.V. ou dos respectivos detentores.

Data de publicação

2020‑07‑28

Versão: 5.0.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

