
Ceaşcă cu gură de
scurgere

Ceşti pentru copii
mici

 
200 ml

Gură de scurgere moale, peste
6 luni

 

SCF750/11

Trecerea uşoară de la biberon la ceaşcă
F. vărsare, sorb. uşoară

Această ceaşcă cu gură de scurgere fără BPA, Philips AVENT SCF750/11, este

protejată uimitor împotriva scurgerii, indiferent dacă este utilizată acasă sau în

deplasare, şi totuşi se poate bea cu uşurinţă din ea. Gurile de scurgere cu supape

se potrivesc şi la biberoane, astfel încât şi acestea sunt protejate împotriva

scurgerii.

Primul pas ideal către o ceaşcă

Gură de scurgere moale şi flexibilă pt a sorbi cu uşurinţă pentru prima dată

Scală gradată pe ceaşcă

Fără vărsare

Gură moale cu supapă brevetată

Capac aplic rapid păstrează gura curată

Interschimbare

Interschimbabil total cu întreaga gamă Philips AVENT

Uşor de curăţat

Întreaga ceaşcă poate fi sterilizată pentru păstrarea igienei

Toate piesele sunt lavabile în maşina de spălat vase pentru mai mult confort

Fără BPA

Ceaşca este fabricată dintr-un material care nu conţine BPA



Ceaşcă cu gură de scurgere SCF750/11

Repere Specificaţii

Gură de scurgere moale şi flexibilă

Gură de scurgere moale şi flexibilă pt a sorbi

cu uşurinţă pentru prima dată

Scală gradată pe ceaşcă

Scală gradată pe ceaşcă

Gură moale cu supapă brevetată

Gură moale cu supapă brevetată

Capac aplic rapid păstrează gura curată

Capac aplic rapid păstrează gura curată

Interschimbare

Interschimbabil total cu întreaga gamă Philips

AVENT

Uşor de curăţat

Întreaga ceaşcă poate fi sterilizată pentru

păstrarea igienei

Ceaşcă lavabilă în maşina de spălat

Toate piesele sunt lavabile în maşina de spălat

vase pentru mai mult confort

Fără BPA

Ceaşca Philips AVENT este fabricată dintr-un

material care nu conţine BPA

 

Ţara de origine

China

Include

Gură moale: 1 buc.

Ceaşcă (200 ml/7 oz): 1 buc.

Mâner: 1 buc.

Etape de dezvoltare

Etape: Peste 6-12 luni

Greutate şi dimensiuni

Dimensiune cutie: 76 (A) X 112 (l) X 168 (Î) mm

Dimensiuni nete produs (fără accesorii): 76

(A) X 112 (l) X 130 (Î) mm

Număr de cutii în bax: 6 buc.

Greutate produs: 0,118 kg
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