Philips Avent
Peuterbestekset en reistas
12+ maanden

SCF718/00

Handig als je kindje onderweg wil eten
Ook onderweg hygiënisch bestek
De Philips Avent-bestekset SCF718/00 is ideaal voor mama's onderweg. De bestekset
bestaat uit een lepel en vork voor peuters vanaf 12 maanden en een reistas om het
bestek onderweg hygiënisch schoon te houden.
Philips Avent bestekset voor peuters van 12 maanden en ouder
• De eerste lepel en vork van je baby
Speciaal ontworpen om zelf te leren eten
• Easy-grip voor kleine handjes, dus ideaal om zelf te leren eten
• Antislip handvatten - easy-grip, glijden niet van het bord af
• Diepe lepel en vork
Hygiënisch opbergdoosje
• Hygiënisch opbergdoosje voor onderweg, zodat bestek en tas schoon blijven
Gemakkelijk schoon te maken
• Voor extra hygiëne kan het volledige doosje worden gesteriliseerd
• Voor het gemak is het doosje vaatwasmachinebestendig

SCF718/00

Peuterbestekset en reistas 12+ maanden

Specificaties

Kenmerken

Land van herkomst

lepel

• China

Ontwikkelingsfases

Inclusief

• Bestekdoosje: 1 stk
• Bestekset voor 12 maanden en ouder: 1 vork, 1

• Fases: 12 maanden en ouder

De eerste lepel en vork van je baby
De eerste lepel en vork van je baby

Easy-grip voor kleine handjes

•

Easy-grip voor kleine handjes, dus ideaal om zelf te
leren eten

Antislip handvatten

Antislip handvatten - easy-grip, glijden niet van het
bord af

Diepe lepel en vork

Diepe lepel en vork

Hygiënisch opbergdoosje voor
onderweg

Hygiënisch opbergdoosje voor onderweg, zodat
bestek en tas schoon blijven

Doosje volledig te steriliseren

Voor extra hygiëne kan het volledige doosje worden
gesteriliseerd

Het doosje is vaatwasmachinebestendig
Voor het gemak is het doosje
vaatwasmachinebestendig
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