
Avent educatieve
set

 

Cadeauset

 
SCF732/00

Leren zelfstandig te eten
Zelfvoedingsset

Complete Philips Avent-zelfvoedingsset voor opgroeiende peuters

Complete set die aansluit op de ontwikkelingsfase van je kind

Kruimelvanger – vangt kruimels en geknoeid eten op

Klikdeksel voor optimale hygiëne

Antisliphandvatten – easy-grip

Bijtvaste tuit voor peuters 12m+

Antilekventiel – ideaal voor thuis en onderweg

Antislip onderkant helpt morsen voorkomen

BPA-vrij

0% BPA

Geschikt voor de magnetron (behalve bestek)

Geschikt voor de magnetron (behalve bestek)

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



Avent educatieve set SCF732/00

Kenmerken Specificaties

0% BPA

0% BPA

Kruimelvanger

Kruimelvanger – vangt kruimels en geknoeid

eten op

Klikdeksel

Klikdeksel voor optimale hygiëne

Antisliphandvatten – easy-grip

Antisliphandvatten - easy-grip voorkomt

wegglijden en helpt bij vasthouden

Bijtvaste drinktuit

Bijtvaste tuit voor peuters 12m+

Antilekventiel

Antilekventiel – ideaal voor thuis en onderweg

Geschikt voor de magnetron

Geschikt voor de magnetron (behalve bestek)

Antislip onderkant

Antislip onderkant helpt morsen voorkomen

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

 

Land van herkomst

China

Inclusief

Slabbetje: 1 stk

Bord met meerdere vakjes: 1 stk

Vork en lepel: 1

Groot bord: 1 stk

Beker met drinktuit, 260 ml: 1 stk

 

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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