Меки силиконови улеи
Резервни части
Гъвкави силиконови улеи
6 м +/9 м +
SCF745/00

Мек силиконов улей, който е нежен към венците
Улей за пиене без протичане
Гъвкавите силиконови улеи Philips Avent са нежни към венците по време на растеж на
първите зъби. Нашият патентован клапан гарантира, че течността излиза само когато
детето ви пие
Без разливане
Вградена клапа за пиене без разливане
Мек силиконов улей
Мек силиконов улей, нежен към венците
Идеалната първа стъпка към самостоятелно пиене
Наклонен улей за лесно пиене
Други предимства
Подходящо за съдомиялна машина, лесно за сглобяване и почистване
Без BPA/0% BPA
Смесвайте и комбинирайте

Меки силиконови улеи

SCF745/00

Акценти

Спецификации

Без разливане

Лесна за почистване и сглобяване

Какво включва
Мек силиконов улей: 2 бр.
Стадии на развитие
Стадий на развитие: 6 м +/9 м +
Страна на произход
Indonesia

Без повече бъркотия! Нашата нова вградена клапа
гарантира, че течността излиза, когато детето ви пие
от чашата.

Улеят Avent на Philips може лесно да се сглобява.
Всички части са подходящи за съдомиялна машина за
ваше удобство.

Мек силиконов улей
Когато става въпрос за удобно и лесно пиене,
мъничетата се нуждаят от чаша, която е нежна към
техните венци. Улеят на чашата My Grippy е
направен от мек силикон за удобно пиене.

Без BPA/0% BPA

Наклонен улей за лесно пиене

Нашият улей е направен от материали без BPA/0%
BPA.
Смесвайте и комбинирайте

Наклоненият улей е предназначен да помогне на
бебетата да се научат как да пият от чаша.

Нашите улеи са съвместими с гамата бутилки Natural
и Classic+ (без стъклени бутилки), както и нашата
пълна гама от чашки (без чашката за пораснали и
чашките с улей Easy Sippy). Така можете да смесвате
и комбинирате, за да създадете идеалната чаша,
която отговаря на индивидуалните нужди на
мъниците.
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Характеристики
Не съдържа бисфенол-A (BPA)
Възможно почистване в съдомиялна машина
Съвместимост
Съвместим с: SCF801, SCF802, SCF746, SCF747,
SCF251 и SCF262

