
Gelas Bercerat

 
260ml

Cerat Batita 12 bulan+

 
SCF752/00

Katup anti-tumpah menjaga gelas tetap higienis

di mana saja

Gelas anti-tumpah dengan aliran cepat

Gelas bercerat bebas BPA Philips Avent SCF752/00 sangat anti-tumpah baik

ketika digunakan di rumah maupun saat bepergian, namun mudah digunakan

untuk minum. Cerat berkatupnya juga cocok untuk botol susu sehingga botol juga

menjadi anti-tumpah.

Anti-tumpah

Cerat anti-tumpah dengan katup dipatenkan

Tutup snap-top yang menjaga cerat tetap bersih

Transisi ideal untuk bayi yang sedang tumbuh gigi

Cerat tahan gigitan bagi anak 12 bulan+

Skala ukuran pada gelas

Bisa diganti-ganti

Sepenuhnya bisa diganti-ganti dengan semua rangkaian produk Philips Avent

Mudah membersihkan

Seluruh gelas dapat disterilkan agar higienis

Semua bagian aman untuk mesin cuci piring

Bebas BPA

Gelas ini dibuat dari bahan bebas BPA



Gelas Bercerat SCF752/00

Kelebihan Utama Spesifikasi

Cerat anti-tumpah

Cerat anti-tumpah dengan katup dipatenkan

Tutup snap-top yang menjaga cerat tetap

bersih

Tutup snap-top yang menjaga cerat tetap

bersih

Cerat tahan gigitan

Cerat tahan gigitan bagi anak 12 bulan+

Skala ukuran pada gelas

Skala ukuran pada gelas

Bisa diganti-ganti

Sepenuhnya bisa diganti-ganti dengan semua

rangkaian produk Philips Avent

Mudah membersihkan

Seluruh gelas dapat disterilkan agar higienis

Gelas aman untuk mesin cuci piring

Semua bagian aman untuk mesin cuci piring

Bebas BPA

Gelas Philips Avent ini dibuat dari bahan

bebas BPA.

 

Negara asal

Cina

Item yang disertakan

Cerat tahan gigitan: 1 pcs

Gelas (260ml/9oz): 1 pcs

Gagang: 1 pcs

Tahap perkembangan

Tahap: 12 bulan+

Berat dan dimensi

Dimensi F-box: 76 (L) X 112 (P) X 189

(T) milimeter

Dimensi bersih produk tanpa alat pelengkap:

76 (L) X 112 (P) X 150 (T) milimeter

Jumlah F-box dalam A-box: 6 pcs

Berat produk: 0,122 kg
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