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Лесно почистване и грижа за продуктите за хранене на бебето

Четка за почистване Avent

Четката за бутилки Philips Avent има специално проектирана извита глава на четката и формована дръжка-накрайник, за да

почиства ефикасно всички видове бутилки, биберони и прибори за хранене. Издръжливите, гъсто разположени косъмчета

почистват безопасно и без драскотини.

Лесно почистване на бутилки и биберони

Четка за бутилка с извита глава за лесно почистване

Уникална конструкция на дръжката и върха

Единствената четка специално за бебешки бутилки

Издръжливи, гъсто разположени косъмчета за основно почистване

Без драскотини или повреди на бутилките или бибероните

Лесно почистване и съхранение

Възможно почистване в съдомиялна машина

Окачете четката за удобно съхранение

Други предимства

Тази четка за бутилки и биберони не съдържа бисфенол-A*



Четка за бутилки и биберони SCF145/06

Акценти Спецификации

Заоблено чело на четката

Специалното заоблено чело на четката и

формованата дръжка-накрайник достигат навсякъде в

бутилките с широко гърло, бибероните и приборите

за хранене, за пълно почистване.

Уникална конструкция на дръжката и върха

Заобленото чело на четката и формованият край на

дръжката ви помагат да достигнете навсякъде в

бутилките с широко гърло. Профилният връх

почиства отвътре бибероните.

Издръжливи, гъсто разположени косъмчета

Издръжливи, гъсто разположени косъмчета за

основно почистване на всички бутилки, биберони и

други прибори за хранене

Без драскотини или повреди

Без драскотини или повреди на бутилките или

бибероните, благодарение на меките, гъсто

разположени косъмчета.

Възможно почистване в съдомиялна машина

Четка за бутилки и биберони е подходяща за

съдомиялна машина с цел лесно почистване.

Лесно съхранение

Окачете четката за удобно съхранение и сушене

Четка за бутилки без бисфенол-A

Тази четка за бутилки и биберони е изработена

изцяло от материал, който не съдържа бисфенол-A*

 

Какво включва

Четка за бутилки и биберони: 1 бр.

Материал

Не съдържа бисфенол-A*

Стадии на развитие

Етап: 0-6 месеца

 

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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