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Rengjør babyens mateprodukter enkelt
Avent-rengjøringsbørste

Philips Avent-flaskebørste har et spesialdesignet buet børstehode og formet håndtakstupp for å rengjøre alle

typer flasker, flaskesmokker og mateutstyr effektivt. De slitesterke, svært tette børstene rengjør uten å skrape

opp.

Enkel rengjøring av babyens flasker og smokker

Flaskebørste med buet børstehodet for enkel rengjøring

Unik utforming med håndtak og tupp

Den eneste flaskebørsten til babyens mateutstyr

Holdbare, svært tette børstehår for grundig rengjøring

Ingen riper eller skader på flaskene eller smokkene

Enkel å rengjøre og oppbevare

Kan vaskes i oppvaskmaskin

Børsten kan henges for praktisk oppbevaring

Andre fordeler

Denne flasken og smokkbørsten er BPA-fri*



Flaske- og smokkbørste SCF145/06

Høydepunkter Spesifikasjoner

Buet børstehode

Spesialbuet børstehode og formet

håndtakstupp kommer til i hjørnene på flasker

med bred hals, smokker og mateutstyr for

grundig rengjøring.

Unik utforming med håndtak og tupp

Buet børstehode og formet håndtakstupp som

kommer til overalt på flasker med bred hals.

Kurvet tupp gjør at du kan rengjøre på innsiden

av smokken.

Holdbare, svært tette børstehår

Holdbare, svært tette børstehår for grundig

rengjøring av alle flasker, smokker og annet

mateutstyr

Ingen riper eller skader

Ingen riper eller skader på flaskene eller

smokkene med de myke, tette bustene.

Kan vaskes i oppvaskmaskin

Flasken og smokkbørsten kan vaskes i

oppvaskmaskinen for enkel rengjøring.

Enkel oppbevaring

Børsten kan henges for praktisk oppbevaring og

tørking

BPA-fri flaskebørste

Denne flasken og smokkbørsten er produsert

fullstendig av BPA-frie* materialer

 

Opprinnelsesland

Malaysia

Følgende er inkludert:

Flaske- og smokkbørste: 1 deler

Materiale

BPA-fri*

Utviklingstrinn

Trinn: 0–6 måneder

 

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.
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