
Kopp med tut

 
260 ml

12 md.+ tut for småbarn

 
SCF752/00

Ventil hindrer søl og gjør koppen hygienisk

overalt

Kopp med rask gjennomstrømming som ikke søler

Denne BPA-frie Philips AVENT-koppen med tut SCF752/00 hindrer søl uansett om

den brukes hjemme eller på farten, samtidig som den er enkel å drikke av. Tutene

med ventil passer også til tåteflasker slik at de også hindrer søl når disse brukes.

Hindrer søl

Tut med patentert ventil som hindrer søl

Lokk klikkes på plass, holder tuten ren

Ideell overgang for barn som får tenner

Bitesikker tut for barn 12 md+

Måleskala på koppen

Kan brukes om hverandre

Kan brukes om hverandre med alle produkter i hele Philips AVENT-serien

Enkel å gjøre ren

Hele koppen kan steriliseres for å ivareta hygienen

Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskinen, noe som er praktisk

Uten BPA

Denne koppen er laget av BPA-frie materialer



Kopp med tut SCF752/00

Høydepunkter Spesifikasjoner

Tut som forhindrer søl

Tut med patentert ventil som hindrer søl

Lokk klikkes på plass, holder tuten ren

Lokk klikkes på plass, holder tuten ren

Bitesikker tut

Bitesikker tut for barn 12 md+

Måleskala på koppen

Måleskala på koppen

Kan brukes om hverandre

Kan brukes om hverandre med alle produkter i

hele Philips AVENT-serien

Enkel å gjøre ren

Hele koppen kan steriliseres for å ivareta

hygienen

Koppen kan vaskes i oppvaskmaskin

Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskinen,

noe som er praktisk

Uten BPA

Denne Philips AVENT-koppen er laget av

BPA-frie materialer

 

Opprinnelsesland

Kina

Følgende er inkludert:

Bitesikker tut: 1 deler

Kopp (260 ml / 9 oz): 1 deler

Håndtak: 1 deler

Utviklingstrinn

Trinn: 12 måneder +

Mål og vekt

Mål på F-boks: 76 (D) X 112 (B) X 189 (H) mm

Netto produktmål ekskl. ekstrautstyr:

76 (D) X 112 (B) X 150 (H) mm

Antall F-bokser i A-boks: 6 deler

Produktvekt: 0,122 kg

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten

varsel. Varemerker tilhører

Koninklijke Philips N.V. eller deres

respektive eiere.

Utgivelsesdato

2019‑06‑25

Versjon: 6.1.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

