
Gelas Bercerat

 
340ml

Cerat Aliran Cepat Batita 18
bulan+

 

SCF754/00

Katup anti-tumpah menjaga gelas tetap higienis

di mana saja

Gelas anti-tumpah dengan aliran cepat

Gelas bercerat aliran cepat Avent SCF754/00 ideal untuk batita aktif. Sangat anti-

tumpah saat terguncang atau terlempar ke udara, namun mudah digunakan untuk

minum. Gelas dilengkapi tutup flip-top dan klip samping yang cerdas untuk

dipasangkan pada sabuk atau tas punggung

Anti-tumpah

Cerat anti-tumpah dengan katup dipatenkan

Tutup snap-top yang menjaga cerat tetap bersih

Mudah untuk minum

Cerat aliran cepat dan tahan gigitan

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 SCF754/00

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

Aliran cepat dan tahan gigitan

Cerat aliran cepat dan tahan gigitan

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 aliran cepat: 1 pcs

Gelas (340ml/12oz): 1 pcs

Penjepit sabuk: 1 pcs

Tahap perkembangan

Tahap: 12-18 bulan+

Berat dan dimensi

Dimensi F-box: 76 (L) X 100 (P) X 216

(T) milimeter

Dimensi bersih produk tanpa alat pelengkap:

76 (L) X 100 (P) X 170 (T) milimeter

Jumlah F-box dalam A-box: 6 pcs

Berat produk: 0,117 kg
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