
Sæt med babyskeer

 

Gavesæt

 
SCF730/00

Skemad på den nemme måde
Avent til madning af småbørn

Philips Avent har alt, hvad du behøver for at begynde at vænne dit barn til fast føde

Komplet sæt, som følger dit barns udvikling

Krummebakke – opsamler krummer og spild

Klik-låg - gør koppen hygiejnisk at drikke af

Skridsikre håndtag – gribevenlig

Blød hældetud til let overgang fra bryst eller flaske til kop

Spildfri ventil – ideel i hjemmet og på farten

Skridsikker base - hjælper med at undgå at spilde

BPA-sikker

0 % BPA

Velegnet til mikroovn (ekskl. bestik)

Velegnet til mikroovn (ekskl. bestik)

Spoon

Blød spids - skånsom for babys gummer



Sæt med babyskeer SCF730/00

Vigtigste nyheder Specifikationer

0 % BPA

0 % BPA

Krummebakke

Krummebakke – opsamler krummer og spild

Klik-låg

Klik-låg - gør koppen hygiejnisk at drikke af

Skridsikre håndtag – gribevenlig

Skridsikre håndtag – gribevenlig, hviler på

skålen uden at glide

Blød hældetud til let overgang

Blød hældetud til let overgang fra bryst eller

flaske til kop

Spildfri ventil

Spildfri ventil – ideel i hjemmet og på farten

Velegnet til mikroovn

Velegnet til mikroovn (ekskl. bestik)

Skridsikker base

Skridsikker base - hjælper med at undgå at

spilde

Blød spids

Blød spids - skånsom for babys gummer

 

Oprindelsesland

Kina

Hvad følger med

Hagesmæk: 1 stk.

Lille dyb tallerken: 1 stk.

Spoon: 1 stk.

200 ml kop med drikketud: 1 stk.

 

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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