
Set de hrăn. în timpul
călăt. Avent, peste 6 luni

 

Set pentru călătorii

 

SCF724/00

Mai mult confort pentru orele de masă, la drum

Optimizată pentru hrănire la drum

Setul de hrănire pentru călătorii Philips Avent include un vas mare de hrănire

secţionat, două recipiente detaşabile mici, o lingură pentru înţărcat încorporată şi

un suport cu ventuză, pentru a preveni vărsarea. Este tovarăşul perfect de drum

pentru orice mamă aflată în mişcare.

Set de hrănire Philips Avent Travel

Set de hrănire pentru călătorii

Aduce un plus de confort hrănirii în mişcare

Capace sigure care previn vărsarea şi menţin containerul igienic

Include o linguriţă de înţărcat integrată şi un suport cu ventuză

Uşor de curăţat

Întregul set de hrănire poate fi sterilizat pentru păstrarea igienei

Pot fi utilizate în cuptorul cu microunde şi pot fi spălate la maşină pentru confort

Fără BPA

Produs cu 0% conţinut de BPA
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Repere Specificaţii

Set de hrănire pentru călătorii

Setul de hrănire în timpul călătoriilor Philips

Avent include un vas mare de hrănire secţionat

cu capac şi două vase individuale, detaşabile

şi cu capace, care sunt perfecte pentru gustări

sau pentru porţii mai mici.

Capace sigure care previn vărsarea

Capace sigure care previn vărsarea şi menţin

containerul igienic

Include o linguriţă de înţărcat integrată

Include o linguriţă de înţărcat integrată şi un

suport cu ventuză

Întregul set de hrănire poate fi

Întregul set de hrănire poate fi sterilizat pentru

păstrarea igienei

Maşină de spălat vase şi cuptor cu microunde

sigure

Pot fi utilizate în cuptorul cu microunde şi pot fi

spălate la maşină pentru confort

0% BPA

Acest produs conţine 0% BPA

 

Ţara de origine

China

Include

Recipient mare: 1 buc.

Recipient mare cu capac: 1 buc.

Recipient mai mic: 2 buc.

Recipient mai mic cu capac: 2 buc.

Lingură: 1 buc.

Bază cu ventuze: 1 buc.

Etape de dezvoltare

Etape: Peste 6 luni
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