
Copos com canudo

 
340 ml

Canudo p/ bebês com 18 meses
ou mais

 
SCF762/00

Tampa giratória para a higiene do canudo
Antivazamento para que seu filho possa usar sozinho

O copo com canudo Philips Avent SCF762/00 é a solução de bebida ideal para

bebês em desenvolvimento. Ele também é antivazamento, permitindo que seu

filho possa usar sozinho, além de possuir uma tampa giratória exclusiva que pode

ser limpa e removida.

Antivazamento

Canudo de silicone macio com válvula antivazamento integrada

Fácil de ativar

Fácil para a criança rosquear a tampa na hora de abrir e fechar

Tampa giratória

Tampa com rosca para manter o canudo limpo

Intercambiável

Totalmente intercambiável com todos os produtos da linha Philips Avent

Fácil de limpar

Copo com poucas peças para limpeza e montagem fáceis

Todas as peças são próprias para lava-louças



Copos com canudo SCF762/00

Destaques Especificações

Canudo de silicone macio

Canudo de silicone macio com válvula

antivazamento integrada

Fácil de ativar

Fácil para a criança rosquear a tampa na hora

de abrir e fechar

Tampa giratória

Tampa com rosca para manter o canudo limpo

Intercambiável

Totalmente intercambiável com todos os

produtos da linha Philips Avent

Fácil limpeza

Copo com poucas peças para limpeza e

montagem fáceis

O copo é próprio para lava-louças

Todas as peças são próprias para lava-louças

 

País de origem

China

Conteúdo

Canudo de silicone: 1 pcs

Tampa giratória com canudo: 1 pcs

Copo (340 ml): 1 pcs

Fases do desenvolvimento

Fases: para 18 meses ou mais

Peso e dimensões do produto

Profundidade: 80 mm

Altura: 240 mm

Comprimento: 100 mm

Peso: 112 g
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