
Træningssættet
Flaske til kop

 

Classic+

Fra 4 måneder

 
SCF625/02

Gør din babys overgang til en drikkekop nemmere

Dette Classic+-træningssæt vænner dit spædbarn til sin første kop. Med håndgreb, der er lette at holde om,

bliver dit spædbarn i stand til at drikke selv fra den velkendte sut.

Det ideelle første skridt ved overgangen til en drikkekop

Aftagelige hanke, der er nemme at holde fast i

Praktisk for dig og din baby

Alle delene tåler opvaskemaskine

Andre fordele

Denne kop er fremstillet af BPA-frit materiale

Kompatibel med Philips Avent-flasker og -kopper



Træningssættet Flaske til kop SCF625/02

Vigtigste nyheder Specifikationer

BPA-fri

Denne Philips Avent-kop er fremstillet af BPA-

frit materiale.

Philips Avent-kompatibilitet

Alle Philips Avent-flasker og -kopper er

kompatible, med undtagelse af glasflaskerne

og Grown-up-kopper/My First Big Kid-kopper.

Du kan altså sammensætte din perfekte kop,

der passer til din babys individuelle

udviklingsbehov.

Koppen tåler opvaskemaskine

Alle delene tåler opvaskemaskine

Aftagelige hanke, der er nemme at holde fast

i

Fastgør de brugervenlige hanke på

sutteflasken, så dit barn kan lære at drikke på

egen hånd

Hvad følger med

Flaske til første øvekop: 1 stk.

Hygiejnisk beskyttelseshætte, der klikkes på:

1 stk.

Blød sut med medium gennemstrømning:

1 stk.

Udviklingsfaser

Fase: 4 måneder +

Oprindelsesland

England

Materiale

Flaske: BPA-fri*, Polypropylen

Sut: BPA-fri*, Silikone

Vægt og dimensioner

F-boksens mål: 130 x 110 x 60 mm

Antal F-bokse pr. A-boks: 6 stk.

Produktvægt: 0,09 kg

 

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt

garanteret lang levetid.
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