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Voedingsproducten eenvoudig schoonmaken en onderhouden

Avent-schoonmaakborsteltje

De Philips Avent-flessenborstel heeft een speciaal ontwikkelde gebogen borstel en een geribbeld uiteinde, om

alle soorten flessen, spenen en producten voor babyvoeding effectief te kunnen schoonmaken. De duurzame,

dicht op elkaar geplaatste borstelharen reinigen veilig en zonder krassen.

De flessen en spenen zijn eenvoudig schoon te maken

Flesborstel met gebogen borstel voor eenvoudig reinigen

Uniek ontwerp van handvat en uiteinde

De enige flessenborstel voor voedingsproducten voor baby's

Duurzame, dicht op elkaar geplaatste borstelharen voor grondig reinigen

Flessen en spenen raken niet bekrast of beschadigd

Eenvoudig schoon te maken en op te bergen

Vaatwasmachinebestendig

De borstel kan worden opgehangen en is daardoor eenvoudig op te bergen

Andere voordelen

Deze fles- en speenborstel is BPA-vrij*



Fles- en speenborstel SCF145/06

Kenmerken Specificaties

Gebogen borstel

Met de speciaal gebogen borstel en het

geribbelde uiteinde kun je alle hoekjes van

alle flessen met een wijde hals, spenen en

voedingsproducten bereiken en deze grondig

reinigen.

Uniek ontwerp van handvat en uiteinde

Gebogen borstel en geribbeld uiteinde om alle

hoekjes van voedingsflessen met een wijde

hals te bereiken. Met het geribbelde uiteinde

maak je de binnenkant van spenen schoon.

Duurzame, dicht op elkaar geplaatste

borstelharen

Duurzame, dicht op elkaar geplaatste

borstelharen voor het grondig reinigen van alle

flessen, spenen en andere voedingsproducten

voor baby's

Geen krassen of beschadigingen

Flessen en spenen raken niet bekrast of

beschadigd dankzij zachte, dicht op elkaar

geplaatste borstelharen.

Vaatwasmachinebestendig

De fles- en speenborstel is

vaatwasmachinebestendig en daardoor

eenvoudig schoon te maken.

Eenvoudig opbergen

De borstel kan worden opgehangen en is

daardoor eenvoudig op te bergen en te drogen

BPA-vrije flessenborstel

Deze fles- en speenborstel is volledig gemaakt

van BPA-vrij* materiaal

 

Inclusief

Fles- en speenborstel: 1 stk

Materiaal

BPA-vrij*

Ontwikkelingsfases

Stapje: 0-6 maanden

 

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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