
Pudeli- ja lutihari

 

Pudelitarvikud

 
SCF145/06

Beebi toitmisvahendite hõlbus puhastamine ja hooldus
Aventi puhastusharjake

Philips Aventi pudeliharjal on spetsiaalne kaardus harjapea ja vormitud käepideme ots, et puhastada tõhusalt

kõiki pudeleid, lutte ja söötmisvahendeid. Vastupidavad ja tihedad harjased puhastavad ohutult ja

kriimustamata.

Beebi pudelite ja luttide hõlbus puhastamine

Kaardus harjapeaga pudelihari hõlpsaks puhastamiseks

Ainulaadne käepideme ja otsa kujundus

Ainus pudelihari beebi toitmisvahendite jaoks

Vastupidavad ja tihedad harjased põhjalikuks puhastamiseks

Pudelid ja lutid ei saa kriimustada ega kahjustada

Lihtne puhastada ja hoiundada

Nõudepesumasinas pestav

Mugavaks hoiustamiseks saab harja üles riputada

Muud eelised

Pudeli ja luti puhastamise hari on BPA-vaba*



Pudeli- ja lutihari SCF145/06

Esiletõstetud tooted Spetsifikatsioon

Kaardus harjapea

Erilise kõverusega harjapea ja vormitud

käepide jõuab põhjaliku puhastamise jooksul

igat tüüpi pudelite, luttide ja toitmisvahendite

nurkadesse.

Ainulaadne käepideme ja otsa kujundus

Kaardus harjapea ja vormitud käepide

puhastavad laia kaelaga lutipudelite kõik

nurgad. Reljeefsed harjased aitavad teil

puhastada luttide sisemust.

Vastupidavad ja tihedad harjased

Vastupidavad ja tihedad harjased, et saaksite

kõik oma pudelid, lutid ja muud

toitmisvahendid põhjalikult puhtaks teha

Ei mingeid kriimustusi ja kahjustusi

Tänu pehmetele ja tihedatele harjastele ei saa

pudelid ega lutid kriimustada ega kahjustada.

Nõudepesumasinas pestav

Pudeli ja luti hari on puhastamise

kergendamiseks nõudepesumasinas pestavad

Lihtsalt hoiustatav

Mugavaks hoiustamiseks ja kuivatamiseks

saab harja üles riputada

BPA-vaba pudelihari

See pudeli- ja lutihari on toodetud täielikult

BPA-vabast* materjalist

 

Mis on kaasas

Pudeli- ja lutihari: 1 tk

Materjal

BPA-vaba*

Arenguetapid

Etapp: 0–6 kuud

 

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad

vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2

heitkoguseid. Kuidas? Nende

keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt

ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku

tooterühma keskses valdkonnas –

energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal,

ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning

usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.
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