Philips Avent
Beker met drinktuit

260 ml
Drinktuit voor peuters (12m+)

SCF752/05

Altijd hygiënisch dankzij het antilekventiel
Snelle stroom, antilekbeker
Deze Philips Avent BPA-vrije beker met drinktuit is absoluut lekvrij, waar je de beker ook
gebruikt. Toch kan je baby er gemakkelijk uit drinken. De drinktuiten met ventielen passen
op onze zuigflessen, zodat ook deze lekvrij worden.
Gemakkelijk schoon te maken
• Voor het gemak zijn alle onderdelen vaatwasmachinebestendig
• Voor extra hygiëne kan de volledige beker worden gesteriliseerd
Ideaal voor de eerste tandjes
• Bijtvaste tuit voor peuters 12m+
• Maattabel op de beker
Combineerbaar
• Te gebruiken in combinatie met alle andere producten uit de Philips Avent-serie
Antilek
• Antilektuit met gepatenteerd ventiel
• Klikdeksel houdt drinktuit schoon
Bevat geen BPA
• Deze beker is gemaakt van BPA-vrij materiaal

SCF752/05

Beker met drinktuit

260 ml Drinktuit voor peuters (12m+)

Specificaties

Kenmerken

Land van herkomst

Ontwikkelingsfases

Inclusief

Gewicht en afmetingen

• China

• Fases: 12 maanden en ouder

• Bijtvaste drinktuit: 1 stk
• Handvat: 1 stk
• Beker (260 ml): 1 stk

Beker is vaatwasmachinebestendig

• Afmetingen F-doos: 76 x 112 x 189 (d x b x h) mm
• Nettoafmetingen product excl. accessoires: 76 x
112 x 150 (d x b x h) mm
• Aantal F-dozen in A-doos: 6 stk
• Gewicht van het product: 0,122 kg
•

Voor het gemak zijn alle onderdelen
vaatwasmachinebestendig

Bijtvaste drinktuit

Bijtvaste tuit voor peuters 12m+

Combineerbaar

Te gebruiken in combinatie met alle andere
producten uit de Philips Avent-serie

Gemakkelijk schoon te maken

Voor extra hygiëne kan de volledige beker worden
gesteriliseerd

Maattabel op de beker

Maattabel op de beker

Antilektuit

Antilektuit met gepatenteerd ventiel

Klikdeksel houdt drinktuit schoon
Klikdeksel houdt drinktuit schoon

Bevat geen BPA
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Deze Philips Avent-beker is gemaakt van BPA-vrij
materiaal.

