
Pudelīšu un knupīšu
birste

 

Pudelītes piederumi

 
SCF145/06

Vienkārša mazuļa barošanas piederumu tīrīšana un kopšana

Avent tīrīšanas birste

Philips Avent pudeļu birstei ir īpaši izliekts birstes uzgalis un ieveidots roktura gals, lai rūpīgi notīrītu visu veidu

pudelītes, knupīšus un barošanas aprīkojumu. Izturīgie liela blīvuma sari droši notīra piederumus bez

skrāpēšanas.

Vienkārša mazuļa pudelīšu un knupīšu tīrīšana

Pudelīšu birstīte ar izliektu sukas galviņu vieglai tīrīšanai

Unikāls roktura un uzgaļa dizains

Tikai viena birste mazuļa barošanas aprīkojumam

Izturīgi liela blīvuma sari rūpīgai tīrīšanai

Nekādu skrāpējumu vai bojājumu uz pudelītēm vai knupīšiem

Vienkārša tīrīšana un glabāšana

Mazgājams trauku mazg. mašīnā

Pakarama birste ērtai glabāšanai

Citas priekšrocības

Šī pudelīšu un knupīšu birste nesatur BPA*



Pudelīšu un knupīšu birste SCF145/06

Izceltie produkti Specifikācijas

Izliektā sukas galviņa

Īpaši izliektā sukas galviņa un lietā roktura

smaile ir piemērots visu plata atvēruma

pudelīšu, knupīšu un barošanas produktu stūru

pamatīgai tīrīšanai.

Unikāls roktura un uzgaļa dizains

Īpaši izliekta sukas galviņa un lietā roktura

smaile palīdz rūpīgi iztīrīt visa veida barošanas

pudelītes. Ar pielāgotās formas galviņu varat

iztīrīt knupīša iekšpusi.

Izturīgi liela blīvuma sari

Izturīgi liela blīvuma sari rūpīgai visu pudelīšu,

knupīšu un cita barošanas aprīkojuma tīrīšanai

Nekādu skrāpējumu vai bojājumu

Nekādu skrāpējumu vai bojājumu uz pudelītēm

vai knupīšiem, ko nodrošina mīksti liela

blīvuma sari.

Mazgājams trauku mazg. mašīnā

Pudelīšu un knupīšu suku var mazgāt trauku

mazg. mašīnā.

Vienkārša uzglabāšana

Pakarama birste ērtai glabāšanai un žāvēšanai

Pudelīšu birste, kas nesatur BPA

Šī pudelīšu un knupīšu birste ir pilnībā

izgatavota no materiāla, kas nesatur BPA*

 

Kas ir iekļauts

Pudelīšu un knupīšu birste: 1 gab.

Materiāls

Nesatur BPA*

Attīstības posmi

Posmi: 0-6 mēneši

 

Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var

samazināt izmaksas, enerģijas patēriņu un

CO2 izmešu daudzumu. Kā? Tie nodrošina

ievērojamu vides aizsardzību vienā vai

vairākās Philips ekoloģiski galvenajās sfērās

— energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas

vielas, svars, otrreizēja pārstrāde, utilizācija

un uzticamība ekspluatācijas laikā.
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