
Copo com bico

 
340 ml

18m+, p/ criança, bico de fluxo
rápido

 

SCF754/00

Válvula anti-gota mantém o copo limpo em

qualquer lugar

Copo de fluxo rápido anti-gota

O copo com bico de fluxo rápido SCF754/00 da Avent é ideal para crianças

activas. Apresenta uma estanqueidade extraordinária, evitando os derrames, quer

o copo seja agitado ou atirado ao ar, e é fácil beber por este. O copo tem uma

tampa articulada e um prático clipe lateral para o fixar no cinto ou no carrinho

Anti-gota

Bico anti-gota com válvula patenteada

A tampa com fecho mantém o bico limpo

Fácil de beber

Bico de fluxo rápido e resistente às dentadas

Intermutáveis

Totalmente intermutáveis com toda a gama Philips Avent

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 SCF754/00

Destaques Especificações

Bico anti-gota

Bico anti-gota com válvula patenteada

A tampa com fecho mantém o bico limpo

A tampa com fecho mantém o bico limpo

Fluxo rápido, resistente às dentadas

Bico de fluxo rápido e resistente às dentadas

Intermutáveis

Totalmente intermutáveis com toda a gama

Philips Avent

Fácil de limpar

Pode esterilizar todo o copo para uma óptima

higiene

Copo lavável na máquina de lavar a loiça

Todas as peças são laváveis na máquina de

lavar loiça para uma maior comodidade

Sem BPA

Este copo Philips Avent é fabricado em

material sem BPA

 

País de origem

China

Inclui

Bico de fluxo rápido: 1 unid.

Copo (340 ml): 1 unid.

Clipe para o cinto: 1 unid.

Fases de desenvolvimento

Fases: 12-18 meses+

Peso e dimensões

Dimensões da caixa-F: 76 (P) X 100 (L) X 216

(A) mm

Dimensões do produto excluindo acessórios:

76 (P) X 100 (L) X 170 (A) mm

N.º de caixas-F na caixa-A: 6 unid.

Peso do produto: 0,117 kg
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