
Øvelsessett fra
flaske til kopp
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Fire måneder+

 
SCF625/02

Gjør babyens overgang til drikkekopp enklere

Dette Classic+-øvelsessettet hjelper babyen med overgangen til den første koppen. Med håndtak som er enkle

å holde i, kan babyen drikke alene fra den velkjente flaskesmokken.

Det ideelle første skrittet til en drikkekopp

Enkel å få tak på, avtakbare håndtak

Praktisk for deg og babyen

Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskinen, noe som er praktisk

Andre fordeler

Denne koppen er laget av BPA-frie materialer

Kompatibel med flasker og kopper fra Philips Avent



Øvelsessett fra flaske til kopp SCF625/02

Høydepunkter Spesifikasjoner

Uten BPA

Denne Philips Avent-koppen er laget av BPA-

frie materialer.

Philips Avent-kompatibilitet

Alle Philips Avent-flasker og -kopper er

kompatible, unntatt glassflasker og

voksenkopper / mine første store barn-kopper.

Så du kan mikse og matche for å lage en

perfekt kopp. De passer til smårollingens

individuelle utviklingsbehov.

Koppen kan vaskes i oppvaskmaskin

Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskinen,

noe som er praktisk

Enkel å få tak på, avtakbare håndtak

Fest de enkle gripehåndtakene til babyflasken,

slik at babyen kan drikke uten hjelp

Følgende er inkludert:

Øvelseskopp fra flaske til kopp: 1 deler

Hygienisk deksel som klikkes på plass: 1 deler

Myk smokk med medium gjennomstrømming:

1 deler

Utviklingstrinn

Trinn: 4 måneder +

Opprinnelsesland

England

Materiale

Flaske: BPA-fri*, Polypropylen

Smokk: BPA-fri*, Silikon

Mål og vekt

Mål på F-boks: 130 x 110 x 60 millimeter

Antall F-bokser i A-boks: 6 deler

Produktvekt: 0,09 kg

 

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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