
Copo decorado

 

340ml

Bico Sport (18m+)

 
SCF609/01

Uso higiênico em qualquer lugar
Antivazamento, fluxo rápido

Este Copo para Fluxo Rápido Philips AVENT é ideal para crianças ativas. É totalmente à prova de vazamentos,

mesmo se for sacudido ou jogado, além de ser simples de usar. O copo tem uma tampa com bico retrátil e um

prendedor lateral inteligente para fixação em cinto ou carrinho.

Antivazamento

Bico antivazamento com válvula patenteada

Fácil de usar e limpar

Todas as partes são próprias para lava-louças

Todo o copo pode ser esterilizado para um uso higiênico

Prendedor lateral removível para fixação em cinto ou carrinho

Fluxo mais rápido e bico resistente a mordidas

Tampa com bico retrátil

A tampa com bico retrátil mantém o bico limpo

Intercambiável

O bico de fluxo rápido e o prendedor de cinto adaptam-se a todos os Copos Philips AVENT



Copo decorado SCF609/01

Destaques Especificações

Bico antivazamento

A válvula patenteada controla o fluxo para

evitar vazamento, mesmo se o copo for

colocado de cabeça para baixo ou ficar

deitado.

Prendedor removível para cinto/carrinho

Prendedor lateral prático e removível para

fixação em cinto ou carrinho

Fluxo mais rápido e maior capacidade

Bico projetado para ser resistente a mordidas

com fluxo mais rápido e copo com maior

capacidade para crianças ativas

A tampa com bico retrátil mantém o bico

limpo

A tampa com bico retrátil garante um uso

higiênico, mantendo o bico limpo dentro e fora

de casa.

 

País de origem

Inglaterra

Conteúdo

Copo decorado, 340 ml: 1 pcs

Tampa com bico retrátil: 1 pcs

Prendedor para cinto/carrinho: 1 pcs

Bico de fluxo rápido: 1 pcs

Fases de desenvolvimento

Fases: 18 meses ou mais
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