
Чаши със сламка

 

260 мл/9 унции

12 м +, със сламка

 
SCF760/00

Капачката на винт запазва сламката чиста, когато сте

навън

Херметична, лесна за самостоятелно използване от детето

Чашата със сламка Philips Avent SCF760/00 е идеална за вашето растящо дете. Тя е

херметична, лесна за самостоятелно използване от детето, с уникална капачка на винт,

напълно разглобяема и лесна за почистване.

Херметична

Сламка от мек силикон с вграден клапан срещу разливане

Лесно използване

Детето с лекота отваря и затваря капачката чрез завъртане

Капачка на винт

Капачката на винт запазва сламката чиста

Взаимозаменимост

Съвместим с бутилки и чаши Philips Avent

Лесно почистване

Чашката има малко части за лесно почистване и сглобяване

Всички части са подходящи за съдомиялна машина, което дава удобство



Чаши със сламка SCF760/00

Акценти Спецификации

Сламка от мек силикон

Сламка от мек силикон с вграден клапан срещу

разливане

Лесно използване

Детето с лекота отваря и затваря капачката чрез

завъртане

Капачка на винт

Капачката на винт запазва сламката чиста

Съвместимост с Philips Avent

Всички бутилки и чашки Philips Avent са съвместими, с

изключение на стъклените бутилки и чашките за

пораснали деца/My First Big Kid. Можете да

комбинирате и напаснете, за да създадете

перфектната чашка, която да отговаря на

индивидуалните нужди на вашето дете.

Лесно почистване

Чашката има малко части за лесно почистване и

сглобяване

Чашата е подходяща за съдомиялна машина

Всички части са подходящи за съдомиялна машина,

което дава удобство

Страна на произход

Китай

Какво включва

Сламка от силикон: 1 бр.

Капачката на винт със сламка: 1 бр.

Чаша (260 мл/9 унции): 1 бр.

Стадии на развитие

Стадии: 12 месеца +

Размери и тегло на продукта

Дълбочина: 80 мм

Височина: 210 мм

Дължина: 100 мм

Тегло: 107 гр
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