
Σετ απογαλακτισμού

 

Σετ δώρου

 
SCF730/00

Εύκολος απογαλακτισμός
Τάισμα νηπίων Avent

Philips Avent - Όλα όσα χρειάζεστε για τη μετάβαση στις στερεές τροφές

Ολοκληρωμένο σετ που συμβαδίζει με την ανάπτυξη του παιδιού σας

Ψιχουλοσυλλέκτης – για τρίμματα και αποφάγια

Αρθρωτό καπάκι για καλύτερη υγιεινή

Αντιολισθητικές λαβές - εύκολο κράτημα

Μαλακό στόμιο, για εύκολη μετάβαση από το στήθος και το μπιμπερό στο κύπελλο

Βαλβίδα με προστασία σταξίματος, ιδανική για το σπίτι και τις μετακινήσεις

Αντιολισθητική βάση, για την αποφυγή διαρροών

Χωρίς BPA

0% BPA

Κατάλληλο για το φούρνο μικροκυμάτων (όχι τα μαχαιροπίρουνα)

Κατάλληλο για το φούρνο μικροκυμάτων (όχι τα μαχαιροπίρουνα)

Κουτάλι

Μαλακό άκρο – μαλακό για τα ούλα του μωρού



Σετ απογαλακτισμού SCF730/00

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

0% BPA

0% BPA

Ψιχουλοσυλλέκτης

Ψιχουλοσυλλέκτης – για τρίμματα και αποφάγια

Αρθρωτό καπάκι

Αρθρωτό καπάκι για καλύτερη υγιεινή

Αντιολισθητικές λαβές - εύκολο κράτημα

Αντιολισθητικές λαβές – εύκολο κράτημα, παραμένει

στο μπολ χωρίς να γλιστράει

Μαλακό στόμιο, για εύκολη μετάβαση

Μαλακό στόμιο, για εύκολη μετάβαση από το στήθος

και το μπιμπερό στο κύπελλο

Βαλβίδα με προστασία διαρροών

Βαλβίδα με προστασία σταξίματος, ιδανική για το

σπίτι και τις μετακινήσεις

Κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων

Κατάλληλο για το φούρνο μικροκυμάτων (όχι τα

μαχαιροπίρουνα)

Αντιολισθητική βάση

Αντιολισθητική βάση, για την αποφυγή διαρροών

Μαλακό άκρο

Μαλακό άκρο – μαλακό για τα ούλα του μωρού

 

Χώρα προέλευσης

Κίνα

Τι περιλαμβάνεται

Σαλιάρα: 1 τεμάχιο

Μπολ μικρού μεγέθους: 1 τεμάχιο

Κουτάλι: 1 τεμάχιο

Κύπελλο με στόμιο 7oz: 1 τεμάχιο

 

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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