
Copos com palhinha

 

340 ml

Palhinha, 18m+

 
SCF762/22

Tampa com rosca mantém a higiene da palhinha

em viagem
À prova de fugas, fácil para a criança utilizar autonomamente

O copo com palhinha Philips AVENT SCF762/22 é a solução ideal para uma

criança em crescimento. Este é antiderrames e de fácil utilização para a criança

usar autonomamente com a sua tampa com rosca exclusiva e a possibilidade de

desmontagem e limpeza completas.

À prova de fugas

Palhinha macia em silicone com válvula anti-derrames integrada

Fácil de abrir

Fácil para a criança abrir e fechar a tampa facilmente

Tampa com rosca

Tampa com rosca mantém a palhinha limpa

Intermutáveis

Totalmente intermutáveis com toda a gama Philips AVENT

Fácil de limpar

O copo tem poucas peças para limpeza e montagem fáceis

Todas as peças são laváveis na máquina de lavar loiça para maior comodidade



Copos com palhinha SCF762/22

Destaques Especificações

Palhinha macia em silicone

Palhinha macia em silicone com válvula anti-

derrames integrada

Fácil de abrir

Fácil para a criança abrir e fechar a tampa

facilmente

Tampa com rosca

Tampa com rosca mantém a palhinha limpa

Intermutáveis

Totalmente intermutáveis com toda a gama

Philips AVENT

Limpeza fácil

O copo tem poucas peças para limpeza e

montagem fáceis

Copo lavável na máquina de lavar loiça

Todas as peças são laváveis na máquina de

lavar loiça para maior comodidade

 

País de origem

China

Inclui

Palhinha em silicone: 2 unid.

Tampa de palhinha com rosca: 2 unid.

Copo (340 ml): 2 unid.

Fases de desenvolvimento

Fases: 18 meses +

Com interruptor de regulação da intensidade

da luz

Profundidade: 80 mm

Altura: 210 mm

Comprimento: 180 mm

Peso: 220 g
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