
Lonček z ustnikom

 
260 ml

Ustnik za malčke 12 m+

 
SCF752/00

Ventil proti polivanju, da bo lonček povsod

higieničen

Lonček s hitrim pretokom in brez polivanja

Ta lonček z ustnikom Philips AVENT SCF752/00 brez bisfenola A lahko uporabljate

doma ali na poti, vsebina se ne bo polila, pitje pa je kljub temu enostavno. Ustnike

z ventili lahko namestite na stekleničke za hranjenje, da bodo prav tako odporne

proti polivanju.

Brez polivanja

Ustnik, ki preprečuje polivanje, s patentiranim ventilom.

Natični pokrovček ohranja čisti ustnik.

Idealen prehod za dojenčke, ki dobivajo zobe

Ustnik, odporen na ugrize, za malčke 12 m+

Merilna lestvica na lončku

Zamenljivost

Popolna zamenljivost s celotno ponudbo izdelkov Philips AVENT.

Enostavno čiščenje

Celoten lonček lahko sterilizirate in poskrbite za higieno.

Vse dele lahko priročno očistite v pomivalnem stroju.

Brez bisfenola A

Skodelica je izdelana iz materiala brez bisfenola A



Lonček z ustnikom SCF752/00

Značilnosti Specifikacije

Ustnik, ki preprečuje polivanje

Ustnik, ki preprečuje polivanje, s patentiranim

ventilom.

Natični pokrovček ohranja čisti ustnik.

Natični pokrovček ohranja čisti ustnik.

Ustnik, odporen na ugrize

Ustnik, odporen na ugrize, za malčke 12 m+

Merilna lestvica na lončku

Merilna lestvica na lončku

Zamenljivost

Popolna zamenljivost s celotno ponudbo

izdelkov Philips AVENT.

Enostavno čiščenje

Celoten lonček lahko sterilizirate in poskrbite

za higieno.

Lonček lahko perete v pomivalnem stroju

Vse dele lahko priročno očistite v pomivalnem

stroju.

Brez bisfenola A

Skodelica Philips AVENT je izdelana iz

materiala brez bisfenola A

 

Država porekla

Kitajskem

Kaj vsebuje

Ustnik, odporen na ugrize: 1 kos

Skodelica (260 ml/9 oz): 1 kos

Ročaj: 1 kos

Stopnje razvoja

Stopnje: 12 mesecev +

Teža in dimenzije

Dimenzije škatle F: 76 (d) X 112 (š) X 189

(v) mm

Neto dimenzije izdelka z nastavki: 76 (d) X 112

(š) X 150 (v) mm

Št. paketov F v paketu A: 6 kos

Teža izdelka: 0,122 kg
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