
Cană cu pai
 

12 oz

Pai pentru copii de peste 18 luni

 
SCF762/00

Capacul rotativ păstrează paiul igienic când eşti

în mişcare
Etanşă, uşor de folosit de către copil în mod independent

Cana cu pai Philips Avent SCF762/00 este o soluţie pentru băut ideală pentru

copilul tău aflat în creştere. Aceasta este etanşă, uşor de folosit de către copil în

mod independent, datorită capacului rotativ unic, şi complet dezmembrabilă şi

curăţabilă.

Etanş

Pai moale din silicon cu supapă etanşă integrată

Uşor de activat

Capac uşor de deschis şi de închis pentru copil

Capac rotativ

Capacul rotativ păstrează paiul curat

Compatibilitate

Compatibilă cu biberoanele şi cănile Philips Avent

Uşor de curăţat

Cana are câteva piese pentru curăţare şi asamblare uşoare

Toate piesele sunt lavabile în maşina de spălat vase pentru mai mult confort



Cană cu pai SCF762/00

Repere Specificaţii

Pai moale din silicon

Pai moale din silicon cu supapă etanşă

integrată

Uşor de activat

Capac uşor de deschis şi de închis pentru copil

Capac rotativ

Capacul rotativ păstrează paiul curat

Compatibilitate cu gama Philips Avent

Toate biberoanele şi cănile Philips Avent sunt

compatibile, mai puţin biberoanele din sticlă şi

cănile „Sunt mare”/„Prima mea cană de copil

mare”. Poţi combina şi potrivi aşadar piesele

pentru a crea cana perfectă, care să se

potrivească nevoilor individuale de dezvoltare

ale copilului tău.

Curăţare uşoară

Cana are câteva piese pentru curăţare şi

asamblare uşoare

Cană lavabilă în maşina de spălat

Toate piesele sunt lavabile în maşina de spălat

vase pentru mai mult confort

Ţara de origine

China

Include

Pai din silicon: 1 buc.

Capac rotativ pentru pai: 1 buc.

Cană (340 ml/12 oz): 1 buc.

Etape de dezvoltare

Etapă: Peste 18 luni

Dimensiunile şi greutatea produsului

Adâncime: 80 mm

Înălţime: 240 mm

Lungime: 100 mm

Greutate: 112 g
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