
Hrneček s hubičkou

 
340 ml

S rychlým průtokem pro
batolata, 18m+

 

SCF754/00

Těsnicí ventil udržuje hrneček hygienický kdekoliv

Hrneček s větším průtokem, který se nevylévá

Tento hrneček Avent SCF754/00 s větším průtokem je ideální pro aktivní batolata.

Je neuvěřitelně odolný proti rozlití, i když s ním dítě třese nebo hází – a přesto se

z něj snadno pije. Hrneček má odklápěcí víčko a šikovnou postranní sponu pro

připevnění k opasku nebo kočárku.

Nevylévá se

Hubička s ochranou proti rozlití s patentovaným ventilem

Zaklap. víčko udržuje hubičku čistou

Usnadňuje pití

Rychlý průtok a hubička s ochranou proti rozkousání

Kompatibilita

Zcela kompatibilní s celou řadou Philips Avent

Snadné čištění

Pro zachování hygieny lze celý hrneček sterilizovat

Pro pohodlí lze všechny součásti mýt v myčce

Bez BPA

Tento hrneček je vyroben z materiálů bez obsahu BPA



Hrneček s hubičkou SCF754/00

Přednosti Specifikace

Hubička s ochranou proti rozlití

Hubička s ochranou proti rozlití s patentovaným

ventilem

Zaklap. víčko udržuje hubičku čistou

Zaklap. víčko udržuje hubičku čistou

S rychl. průtokem a ochr. proti rozk.

Rychlý průtok a hubička s ochranou proti

rozkousání

Kompatibilita

Zcela kompatibilní s celou řadou Philips Avent

Snadné čištění

Pro zachování hygieny lze celý hrneček

sterilizovat

Hrneček lze mýt v myčce

Pro pohodlí lze všechny součásti mýt v myčce

Bez BPA

Tento hrneček Philips Avent je vyroben

z materiálů bez obsahu BPA.

 

Země původu

Číně: Ano

Co je součástí

Hubička s rychlým průtokem: 1 ks

Hrneček (340 ml): 1 ks

Spona na opasek: 1 ks

Stupně vývoje

Stupně: 12–18 měsíců+

Hmotnost a rozměry

Rozměry F-balení: H × Š × V:

76 × 100 × 216 mm

Čisté rozměry výrobku bez příslušenství:

H × Š × V: 76 × 100 × 170 mm

Počet balení F v balení A: 6 ks

Hmotnost výrobku: 0,117 kg
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