
Voor bekers met
rietje

 

260 ml

12m+, rietje

 
SCF760/00

Dankzij de schroefdeksel blijft het rietje schoon.

Lekvrij en geschikt voor zelfstandig gebruik

De Philips Avent-beker met rietje SCF760/00 is ideaal voor opgroeiende peuters.

De beker is lekvrij, eenvoudig door peuters zelf te hanteren dankzij het unieke

schroefdeksel. Alle onderdelen kunnen worden verwijderd om te worden

schoongemaakt.

Lekvrij

Zacht siliconenrietje met geïntegreerd lekvrij ventiel

Easy-activate

Eenvoudig voor het kind om het deksel open en dicht te draaien

Schroefdeksel

Schroefdeksel houdt het rietje schoon

Combineerbaar

Geschikt voor Philips Avent-flessen en -bekers

Gemakkelijk schoon te maken

De beker bestaat maar uit een paar onderdelen en is daardoor handig schoon te

maken en in elkaar te zetten

Voor het gemak zijn alle onderdelen vaatwasmachinebestendig



Voor bekers met rietje SCF760/00

Kenmerken Specificaties

Zacht siliconenrietje

Zacht siliconenrietje met geïntegreerd lekvrij

ventiel

Easy-activate

Eenvoudig voor het kind om het deksel open

en dicht te draaien

Schroefdeksel

Schroefdeksel houdt het rietje schoon

Compatibel met Philips Avent

Compatibel met alle Philips Avent-flessen en

bekers met uitzondering van de glazen flessen

en de grote-mensenbekers/Mijn eerste grote-

mensenbekers. Zo kun je combineren om de

perfecte beker voor je peuter samen te stellen.

Makkelijk schoon te maken

De beker bestaat maar uit een paar onderdelen

en is daardoor handig schoon te maken en in

elkaar te zetten

Beker is vaatwasmachinebestendig

Voor het gemak zijn alle onderdelen

vaatwasmachinebestendig

 

Land van herkomst

China

Inclusief

Siliconenrietje: 1 stk

Schroefdeksel voor rietje: 1 stk

Beker (260 ml): 1 stk

Ontwikkelingsfases

Fases: 12 maanden en ouder

Afmetingen en gewicht van het product

Diepte: 80 millimeter

Hoogte: 210 millimeter

Lengte: 100 millimeter

Gewicht: 107 g
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