
Copo com bico

 

200 ml

Bico macio (6m+)

 
SCF750/00

Fácil transição da mamadeira para o copo

Bico prático antivazamento

Este copo SCF750/00 Philips Avent isento de bisfenol é antivazamento se for

usado em casa ou fora e mesmo assim é fácil de usar. Os bicos com válvulas

encaixam-se às mamadeiras para que elas também evitem vazamentos.

Ideal para uma fácil transição para o copo

Bico macio e flexível para facilitar o primeiro gole

Escala de medida no copo

Antivazamento

A tampa encaixável mantém o bico limpo

Bico macio com válvula antivazamento patenteada

Fácil de limpar

Todo o copo pode ser esterilizado para um uso higiênico

Todas as partes são próprias para lava-louças

Isento de bisfenol

Copo isento de bisfenol A



Copo com bico SCF750/00

Destaques Especificações

O copo é próprio para lava-louças

Todas as partes são próprias para lava-louças

Fácil de limpar

Todo o copo pode ser esterilizado para um uso

higiênico

A tampa encaixável mantém o bico limpo

A tampa encaixável mantém o bico limpo

Bico macio e flexível

Bico macio e flexível para facilitar o primeiro

gole

Bico macio com válvula antivazamento

A válvula patenteada do copo com bico Philips

Avent controla o fluxo e evita vazamento,

mesmo se o copo for segurado de ponta

cabeça ou de lado.

Isento de bisfenol

Esse copo Philips Avent é feito de material

isento de bisfenol-A

 

País de origem

China

Conteúdo

Bico macio: 1 pcs

Copo (200 ml/7 oz): 1 pcs

Alça: 1 pcs

Fases de desenvolvimento

Fases: 6 a 12 meses+

Peso e dimensões

Peso do produto: 0,118 kg

Dimensões do produto s/acessórios: 76 (C) X

112 (L) X 130 (A) mm

Nº de caixas unitárias (F-Box) na caixa

master (A-Box): 6 pcs

Dimensões da caixa F: 76 (C) X 112 (L) X 168

(A) mm
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