Kopp med tut
Drikke uten søling
200ml / 7oz
6 md.+

SCF751/00

Drikke uten søling
Enkel overgang fra ﬂaske til kopp
Den nye babykoppen uten BPA fra Philips Avent har en patentanmeldt ventil som garantert forhindrer søling.
Den myke tuten og håndtakene sikrer at det blir enkelt for smårollingen å drikke. Enkelt for barnet og praktisk for
deg.
Hindrer søl
Uten lekkasje. Bekreftet av mødre.
Det ideelle første skrittet til en drikkekopp
Vinklet tut for mindre hodevipping
Soft Touch-øvelseshåndtak for små hender
Praktisk for deg og babyen
Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskinen, noe som er praktisk
Hygienisk lokk som holder koppen ren, selv når du er på farten
Andre fordeler
Denne koppen er laget av BPA-frie materialer
Kompatibel med ﬂasker og kopper fra Philips Avent

Kopp med tut

SCF751/00

Høydepunkter

Spesiﬁkasjoner

Koppen kan vaskes i oppvaskmaskin

Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskinen,
noe som er praktisk
Vinklet tut

Philips Avent-kompatibilitet

Følgende er inkludert:
Myk tut: 1 deler
Kopp (200 ml / 7 oz): 1 deler
Håndtak: 1 deler
Ventil: 1 deler
Hygienisk deksel som klikkes på plass: 1 deler

Alle Philips Avent-ﬂasker og -kopper er
kompatible, unntatt glassﬂasker og
voksenkopper / mine første store barn-kopper.
Så du kan mikse og matche for å lage en
perfekt kopp. De passer til smårollingens
individuelle utviklingsbehov.

Utviklingstrinn
Trinn: 6 måneder +

Ergonomiske øvelseshåndtak

Opprinnelsesland
Indonesia
Materiale
Kopp med tut: Polypropylen, TPE
Mål og vekt
Mål på F-boks: 178 x 125 x 90 millimeter
Antall F-bokser i A-boks: 6 deler
Produktvekt: 0,1 kg

Tuten er vinklet, slik at smårollingen enkelt kan
ta sine første slurker uten å måtte vippe hodet
helt bakover.
Uten BPA

Tilbehør
Reservedel: Erstatningstut SCF252
Øvelseshåndtak hjelper smårollingen til å
holde koppen og drikke selv. Disse håndtakene
er formet for at små hender skal få et enkelt
grep, og de er også i gummi for et sklisikkert
grep.
Hygiene-lokk
Det beskyttende hygieniske lokket holder alltid
tuten ren, enten du er hjemme eller på farten.

Denne Philips Avent-koppen er laget av BPAfrie materialer.
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Philips' grønne logo
Philips' grønne produkter kan redusere
kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.
Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på
ett eller ﬂere av de grønne nøkkelområdene –
energieﬀektivitet, emballasje, farlige
materialer, vekt, resirkulering og kassering og
pålitelig drift gjennom hele levetiden.

