
Zachte siliconen
tuiten

 
Vervanging

Flexibele siliconen tuiten

6m+ / 9m+

 
SCF745/00

De zachte siliconen drinktuit is zacht voor het

tandvlees

Lekvrije drinktuit

De flexibele siliconen drinktuiten van Philips Avent zijn zacht voor het tandvlees

wanneer de eerste tandjes doorkomen. Ons gepatenteerde ventiel zorgt ervoor

dat er alleen vloeistof naar buiten komt wanneer je kind drinkt

Antilek

Ingebouwd ventiel voor drinken zonder morsen

Zachte siliconen tuit

Zachte siliconen drinktuit, zacht voor het tandvlees

De ideale eerste stap naar zelfstandig drinken

Gebogen drinktuit om prettig te drinken

Andere voordelen

Geschikt voor de vaatwasmachine, eenvoudig in elkaar zetten en schoonmaken

BPA-vrij / 0% BPA

Mix & match



Zachte siliconen tuiten SCF745/00

Kenmerken Specificaties

Antilek

Geen geknoei meer! Ons nieuwe ingebouwde

ventiel zorgt ervoor dat er alleen vloeistof

uitkomt wanneer je kindje drinkt.

Zachte siliconen tuit

Kleintjes hebben een tuit nodig die zacht is

voor het tandvlees om comfortabel en

gemakkelijk te kunnen drinken. De tuit van de

My Grippy-beker is gemaakt van zacht

siliconen, zodat ze prettig kunnen drinken.

Gebogen drinktuit om prettig te drinken

De gebogen drinktuit is ontworpen om peuters

te leren drinken uit een beker.

Eenvoudig schoon te maken en te monteren

De Philips Avent-tuit kan eenvoudig in elkaar

worden gezet. Alle onderdelen zijn

vaatwasmachinebestendig voor jouw gemak.

BPA-vrij / 0% BPA

De tuit is gemaakt van BPA-vrije (0% BPA)

materialen.

Mix & match

Onze tuiten zijn geschikt voor flessen (met

uitzondering van glazen flessen) in de Natural-

en Classic+-serie en voor alle drinkbekers in

onze collectie (behalve de grote-

mensenbekers en Easy Sippy-tuitbekers). Je

kunt dus je eigen perfecte beker in elkaar

zetten die past bij de ontwikkelingsbehoeften

van je peuter.

Inclusief

Zachte siliconen tuit: 2 stk

Ontwikkelingsfases

Ontwikkelingsfase: 6m+ / 9m+

Land van herkomst

Indonesië

Kenmerken

Bevat geen BPA

Vaatwasmachinebestendig

Compatibiliteit

Compatibel met: SCF801, SCF802, SCF746,

SCF747, SCF251 & SCF262
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