
Kopp med tut

 
340 ml

Tut for rask flyt. smårollinger,
18 md+

 

SCF754/00

Ventil hindrer søl og gjør koppen hygienisk

overalt

Kopp med rask gjennomstrømming som ikke søler

Denne AVENT-koppen med tut for rask gjennomstrømming SCF754/00 er ideell

for aktive smårollinger. Den er utrolig sikker mot søl enten den ristes eller kastes

opp i luften, og den er samtidig enkel å drikke av. Koppen har et lokk med

flipptopp og en smart sideklemme for å feste til belte eller barnevogn

Hindrer søl

Tut med patentert ventil som hindrer søl

Lokk klikkes på plass, holder tuten ren

Enkel å drikke av

Rask gjennomstrømming og bitesikker tut

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 SCF754/00

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

Rask gjennomstrømming og bitesikker

Rask gjennomstrømming og bitesikker tut

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:

Tut for rask gjennomstrømming: 1 deler

Kopp (340 ml / 12 oz): 1 deler

Belteklemme: 1 deler

Utviklingstrinn

Trinn: 12–18 måneder+

Mål og vekt

Mål på F-boks: 76 (D) X 100 (B) X 216 (H) mm

Netto produktmål ekskl. ekstrautstyr:

76 (D) X 100 (B) X 170 (H) mm

Antall F-bokser i A-boks: 6 deler

Produktvekt: 0,117 kg
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