
Lonček z dekoracijo
AVENT

 

340 ml

Športni ustnik 18 m+

 
SCF609/01

Higiena vedno in povsod
Lonček za pitje brez polivanja s hitrejšim pretokom

Ta lonček z večjim pretokom Philips AVENT je odlična izbira za aktivne malčke. Lahko ga stresate ali vržete v zrak,

a se vsebina ne bo polila, pitje pa je kljub temu enostavno. Opremljen je s preklopnim pokrovčkom in priročno

stransko zaponko, ki omogoča pritrditev na pas ali voziček.

Brez polivanja

Ustnik, ki preprečuje polivanje, s patentiranim ventilom.

Preprosta uporaba in čiščenje

Vse dele lahko priročno očistite v pomivalnem stroju.

Celoten lonček lahko sterilizirate in poskrbite za higieno.

Odstranljiva stranska zaponka za pritrditev na pas ali voziček.

Hitrejši pretok in ustnik, ki je odporen na ugrize

Preklopni pokrovček

Preklopni pokrovček ohranja čisti ustnik

Zamenljivost

Ustnik s hitrim pretokom in zaponka za pas ustrezata vsem lončkom Philips AVENT.



Lonček z dekoracijo AVENT SCF609/01

Značilnosti Specifikacije

Ustnik, ki preprečuje polivanje

Patentirani ventil nadzira pretok in preprečuje

polivanje, tudi če je lonček obrnjen navzdol ali

je v ležečem položaju.

Odstranljiv zaponka za pas/voziček

Priročna stranska zaponka za pritrditev na pas

ali voziček, ki jo lahko odstranimo.

Hitrejši pretok in večja kapaciteta

Ustnik je izdelan tako, da je odporen na ugrize,

ima hitrejši pretok, steklenička pa ima večjo

kapaciteto za aktivne malčke.

Preklopni pokrovček ohranja čisti ustnik

Preklopni pokrovček zagotavlja popolno

higieno, saj ustnik vedno ostane čist, tako

doma kot na poti.

 

Država porekla

Anglija

Kaj vsebuje

340 ml/12 oz lonček z dekoracijo: 1 kos

Preklopni pokrovček: 1 kos

Zaponka za pas/voziček: 1 kos

Ustnik s hitrim pretokom: 1 kos

Stopnje razvoja

Stopnje: 18 mesecev +
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