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Enostavno čistite in skrbite za izdelke za hranjenje otroka

Ščetka za čiščenje Avent

Ščetka za stekleničko Philips Avent ima posebej zasnovano upognjeno čistilno glavo in oblikovan ročaj za

učinkovito čiščenje vseh vrst stekleničk, cucljev in opreme za hranjenje. Trpežne in goste ščetine zagotavljajo

varno čiščenje brez praskanja.

Enostavno očistite otrokove stekleničke in cuclje

Upognjena čistilna glava za enostavno čiščenje

Edinstvena zasnova držaja in konice

Edina ščetka za stekleničko za opremo za hranjenje otroka

Trpežne in goste ščetine za temeljito čiščenje

Brez prask ali poškodb stekleničk ali cucljev

Enostavno čiščenje in shranjevanje

Primerno za pomivalni stroj

Ščetko obesite, da jo priročno shranite

Druge prednosti

Ščetka za stekleničke in cuclje ne vsebuje bisfenola A*
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Značilnosti Specifikacije

Upognjena čistilna glava

Z upognjeno čistilno glavo in posebej

oblikovanim koncem ročaja dosežete kote v

vseh stekleničkah s širokim vratom, cucljih in

izdelkih za hranjenje ter jih temeljito očistite.

Edinstvena zasnova držaja in konice

Z upognjeno čistilno glavo in posebej

oblikovanim ročajem dosežete vse kote

stekleničk s širokim vratom. Zaobljena konica

vam omogoča čiščenje notranjost cucljev.

Trpežne in goste ščetine

Trpežne in goste ščetine za temeljito čiščenje

stekleničk, cucljev in druge opreme za

hranjenje

Brez prask ali poškodb

Goste ščetine preprečuje opraskanje ali

poškodovanje stekleničk ali cucljev.

Primerno za pomivalni stroj

Ščetko za stekleničke in cuclje lahko varno

operete v pomivalnem stroju.

Enostavno shranjevanje

Ščetko obesite, da jo priročno shranite in

posušite

Ščetka za stekleničke brez bisfenola A

Ta ščetka za stekleničke in cuclje je izdelana

popolnoma brez bisfenola A*

 

Država porekla

Malezija

Kaj vsebuje

Ščetka za stekleničko in cucelj: 1 kosa

Material

Brez bisfenola A*

Stopnje razvoja

Stopnje: 0–6 mesecev

 

Zeleni logotip Philips

Philips ima okolju prijazne izdelke, s katerimi

lahko zmanjšate stroške, porabo energije in

izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih prizadevanja za

varovanje okolja – energijska učinkovitost,

embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in

odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko

dobo.
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