
Kopper med sugerør

 
Sett med utbyttbare sugerør

Dobbeltpakning

 
SCF797/00

Bytt enkelt ut sugerøret etter behov
Hold koppen med sugerør i god stand.

Philips Avent Bendy-settet med utbyttbare sugerør leveres med to sugerør. Settet er perfekt når du må erstatte

en del, eller når du må bytte ut sugerøret for å holde koppen ren og hygienisk og klar til bruk når som helst.

Hold sugerøret rent

Bytt enkelt ut sugerøret for å holde det rent

Passer til alle Bendy-kopper med sugerør

Bøyd sugerør og ventil som forhindrer søl

Det nedre sugerøret er bøyd for enkel drikking til siste slurk

Sugerør av myk silikon med integrert ventil som forhindrer søl

Skånsom mot tannkjøttet

Sugerøret av myk silikon er skånsomt mot tannkjøttet

Ekstra fordeler

Passer alle Philips Avent Bendy-kopper med sugerør

Kan vaskes i oppvaskmaskin

Philips Avent-koppene følger barnets utvikling



Kopper med sugerør SCF797/00

Høydepunkter Spesifikasjoner

Hold sugerøret rent

Bytt enkelt ut sugerøret for å holde det rent

Bytt enkelt ut sugerøret

Brukes som de kommer i pakken, med Bendy-

kopper på 10 oz. For kopper på 7 oz kan du

klippe 3 cm av sugerøret med en saks. Mål

enkelt ved å se på siden av emballasjen.

Bøyd sugerør for enkel drikking

Den nedre delen av sugerøret er bøyd slik at

sugerøret enkelt når væsken. Dette gjør at

barnet kan drikke på en naturlig måte.

Ventil som forhindrer søl

Sugerøret av myk silikon er laget med en

integrert ventil som forhindrer søl.

Sugerør av myk silikon

Sugerøret av myk silikon er skånsomt mot

tannkjøttet

Kompatibilitet

Passer alle Philips Avent Bendy-kopper med

sugerør

Kan vaskes i oppvaskmaskin

Det utbyttbare sugerøret kan trygt vaskes i

oppvaskmaskinen.

Sunn utvikling

Å lære seg å drikke selv er et viktig trinn i et

barns utvikling. Vi støtter barnets reise mot

selvstendig drikking og gjør overgangen fra

bryst eller flaske til en åpen kopp enkel. Vi har

tatt lærdom fra helsepersonell, og de

forskjellige løsningene våre med smokker,

myke og harde tuter, sugerør og helt runde

kanter følger barnets utvikling og stimulerer

motorikk og drikkeferdigheter. De gode

løsningene våre er utviklet med tanke på

brukervennlighet og hygiene.

Følgende er inkludert:

To utbyttbare sugerør: egnet for kopper på

200 ml og 300 ml

Opprinnelsesland

Indonesia

 

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten

varsel. Varemerker tilhører

Koninklijke Philips N.V. eller deres

respektive eiere.

Utgivelsesdato

2019‑07‑07

Versjon: 6.0.1

EAN: 08 71010 37819 29

www.philips.com

http://www.philips.com/

