
Avent träningsset

 

Presentförpackning

 
SCF732/00

Lära sig äta på egen hand
Äta-själv-set

Komplett set från Philips Avent för småbarn som ska lära sig äta själva

Komplett set som följer barnets utveckling

Smuluppsamlare – samlar upp smulor och smuts

Uppfällbart lock – gör det mer hygieniskt att dricka

Halkfria handtag – lätt att greppa

Bittålig pip för barn, 12m+

Spillsäker ventil – perfekt hemma och ute

Halkfri bas - förhindrar spill

BPA-säker

0 % BPA

Lämplig för mikrovågsugn (exklusive bestick)

Lämplig för mikrovågsugn (exklusive bestick)

Speciellt utformad för självständigt ätande

Lätt att greppa för små händer - perfekt för självständigt ätande

Halkfria handtag - lätt att greppa, stödja på skålen utan att halka



Avent träningsset SCF732/00

Funktioner Specifikationer

0 % BPA

0 % BPA

Smuluppsamlare

Smuluppsamlare – samlar upp smulor och

smuts

Uppfällbart lock

Uppfällbart lock – gör det mer hygieniskt att

dricka

Halkfria handtag – lätt att greppa

Halkfria handtag – lätt att greppa och stödja

på skålen utan att halka

Bittålig pip

Bittålig pip för barn, 12m+

Spillsäker ventil

Spillsäker ventil – perfekt hemma och ute

Lämplig för mikrovågsugn

Lämplig för mikrovågsugn (exklusive bestick)

Halkfri bas

Halkfri bas - förhindrar spill

Lätt att greppa för små händer

Lätt att greppa för små händer - perfekt för

självständigt ätande

Halkfria handtag

Halkfria handtag - lätt att greppa, stödja på

skålen utan att halka

 

Ursprungsland

Kina

Vad medföljer?

Haklapp: 1 delar

Uppdelad tallrik: 1 delar

Gaffel och sked: 1

Stor skål: 1 delar

Pipmugg på 260 ml: 1 delar

 

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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