
Copo com bico

 

200ml

Bico Macio 6 m+

 
SCF750/00

Transição fácil do biberão para o copo
Copo anti-gota, fácil de beber

Este copo sem BPA SCF750/00 da Philips Avent é fácil de utilizar e foi

desenvolvido com um bico anti-gota especial que evita derrames,

independentemente de ser utilizado em casa ou na rua. Estes bicos com válvulas

são compatíveis com os biberões Philips Avent, tornando-os também anti-gota.

Ideal no primeiro passo para utilizar um copo

Bico macio e flexível para um primeiro gole simples

Copo com graduação

Anti-gota

A tampa com fecho mantém o bico limpo

Bico macio com válvula anti-gota patenteada

Fácil de limpar

Pode esterilizar todo o copo para uma óptima higiene

Todas as peças são laváveis na máquina de lavar loiça para uma maior comodidade

Sem BPA

Este copo é fabricado em material sem BPA



Copo com bico SCF750/00

Destaques Especificações

Copo lavável na máquina de lavar a loiça

Todas as peças são laváveis na máquina de

lavar loiça para uma maior comodidade

Fácil de limpar

Pode esterilizar todo o copo para uma óptima

higiene

A tampa com fecho mantém o bico limpo

A tampa com fecho mantém o bico limpo

Bico macio e flexível

Bico macio e flexível para um primeiro gole

simples

Bico macio com válvula anti-gota

A válvula patenteada do copo com bico Philips

Avent controla o fluxo e assegura que não

ocorrem derrames, mesmo quando o copo é

voltado ao contrário ou deixado deitado.

Sem BPA

Este copo Philips Avent é fabricado em

material sem BPA

 

País de origem

China

Inclui

Bico macio: 1 unid.

Copo (200 ml): 1 unid.

Pega: 1 unid.

Fases de desenvolvimento

Fases: 6-12 meses+

Peso e dimensões

Peso do produto: 0,118 kg

Dimensões do produto excluindo acessórios:

76 (P) X 112 (L) X 130 (A) mm

N.º de caixas-F na caixa-A: 6 unid.

Dimensões da caixa-F: 76 (P) X 112 (L) X 168

(A) mm

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão

sujeitas a alterações sem aviso

prévio. As marcas comerciais são

propriedade de Koninklijke Philips

N.V. ou dos respectivos detentores.

Data de publicação

2019‑06‑26

Versão: 7.0.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

