
Copo decorado

 

340 ml

Bico sport 18m+

 
SCF609/01

Higiene em viagem
Anti-gota, fluxo mais rápido

Este copo Philips AVENT com um fluxo mais rápido é ideal para crianças activas. Apresenta uma

estanquecidade extraordinária, evitando os derrames quer o copo seja agitado ou atirado ao ar e é fácil beber

por este. O copo tem uma tampa articulada e um prático clipe lateral para o fixar ao cinto ou ao carrinho.

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

Clipe removível lateral para fixar ao cinto/carrinho

Fluxo mais rápido e bico resistente às dentadas

Tampa articulada

A tampa mantém o bico limpo

Intermutáveis

Bico de fluxo rápido e clipe para cinto compatível com todos os copos Philips AVENT



Copo decorado SCF609/01

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.

Clipe removível para cinto/carrinho

Clipe lateral removível útil para fixar ao

cinto/carrinho

Fluxo mais rápido e maior capacidade

O bico foi concebido de forma a ser resistente

às dentadas e permitir um fluxo mais rápido e

o copo possui uma maior capacidade para

crianças mais activas

A tampa mantém o bico limpo

A tampa articulada assegura a higiene,

mantendo o bico limpo em casa e em viagem.

 

País de origem

Inglaterra

Inclui

Copo decorado de 340 ml: 1 unid.

Tampa articulada: 1 unid.

Clip para o cinto: 1 unid.

Bico de fluxo rápido: 1 unid.

Fases de desenvolvimento

Fases: 18 meses +
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