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SCF145/06

Enkel rengöring och skötsel av barnmatningsprodukter
Avent-rengöringsborste

Philips Avent-flaskborste har ett speciellt utformat böjt borsthuvud och en gjuten handtagstopp för effektiv

rengöring av alla typer av flaskor, nappar och matningsutrustning. De tåliga, täta borststråna rengör säkert utan

att repa.

Rengör enkelt ditt barns flaskor och nappar

Flaskborste med svängt borsthuvud för enkel rengöring

Unik handtags- och toppdesign

En enda flaskborste för rengöring av matningsutrustningen

Tåliga och täta borststrån som rengör ordentligt

Inga repor eller skador på flaskor eller nappar

Lätt att rengöra och förvara

Tål att maskindiskas

Borsten kan hängas upp för enkel förvarning

Övriga fördelar

Den här flask- och nappborsten är BPA-fri*



Flask- och nappborste SCF145/06

Funktioner Specifikationer

Böjt borsthuvud

Med det särskilda svängda borsthuvudet och

den gjutna handtagsspetsen når du att

noggrant rengöra alla hörn av alla flaskor med

vid hals, nappar och matningsprodukter.

Unik handtags- och toppdesign

Böjt borsthuvud och gjuten handtagstopp som

når den svåråtkomliga insidan av flaskor med

vid hals. Den konturformade toppen låter dig

rengöra insidan av napparna.

Tåliga och täta borststrån

Tåliga och täta borststrån för ordentlig

rengöring av alla flaskor, nappar och annan

matningsutrustning

Inga repor eller skador

Inga repor eller skador på flaskor eller nappar

tack vare de mjuka och täta borststråna.

Tål att maskindiskas

Borsten för flaskor och nappar kan

maskindiskas för enkel rengöring.

Enkel förvaring

Borsten kan hängas upp för enkel förvarning

och torkning

Flaskborste utan BPA

Den här flask- och nappborsten är tillverkad av

BPA-fria* material

 

Vad medföljer?

Flask- och nappborste: 1 delar

Material

BPA-fri*

Utvecklingsstadier

Stadie: 0-6 månader

 

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

gröna områden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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