
Muỗng tập ăn cho trẻ ăn

dặm 6 tháng tuổi trở lên

SCF710/00

Muỗng tập ăn có đầu mềm
Muỗng tập ăn Avent

Muỗng tập ăn cho trẻ  ăn dặm Philips Avent SCF710/00 cho các giai đoạn phát triển của con bạn

Được thiết kế đặc biệ t cho việc học cách tự  ăn

Tay cầm không trượ t - dễ nắm, giữ lạ i trong chén mà không bị trượ t

Đầu mềm - nhẹ  nhàng cho lợ i của bé

Hoàn hảo đối vớ i tay của ngườ i lớn và chui vào được bình sâu lòng

Tay cầm vươn dài

Dễ  rửa và bảo quản

Làm sạch dễ dàng và có thể  dùng với máy rửa chén

Không chứa BPA

0% BPA



Muỗng tập ăn cho trẻ ăn dặm 6 tháng tuổ i trở lên SCF710/00

Những nét chính Các thông số

0% BPA

0% BPA

Làm sạch dễ  dàng

Làm sạch dễ dàng và có thể  dùng với máy rửa chén

Tay cầm vươn dài

Tay cầm vươn dài

Tay cầm không trượt

Tay cầm không trượ t - dễ nắm, giữ lạ i trong chén mà

không bị trượ t

Đầu mềm

Đầu mềm - nhẹ  nhàng cho lợ i của bé

 

Ng uồn g ốc xuất xứ

Sản xuất tại Trung Quốc

Dụng cụ đi kèm

Muỗng tập ăn: 2

Khối lượng và kích thước

Khối lượng sản phẩm: 0,053 kg

Kích thước thực của sản phẩm, ng oại trừ  phụ tùng:

155 (Dài) X 23 (Rộng) X 20 (Sâu) mm

Kích thước hộp: 26 (Sâu) X 101 (Rộng) X 245

(Cao) mm

Số lượng hộp F trong hộp A: 6

* Không có đầu mềm cho thị trường Mỹ
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