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SCF551/05

Gemakkelijk drinken
Drinkbeker met zachte tuit voor gemakkelijk drinken

Deze tuitbeker van Philips Avent is een geweldige keuze voor peuters én ouders.

De zachte siliconen tuit maakt drinken gemakkelijk en het kleinere aantal

onderdelen zorgt voor eenvoudige reiniging.

Antilek

Ingebouwd ventiel voor drinken zonder morsen

Gemakkelijk drinken

De houder heeft een geribbelde vorm voor goede grip

Zachte siliconen tuit voor gemakkelijk drinken

Gemakkelijk schoon te maken

Siliconen tuit uit één stuk voor eenvoudige montage

Andere voordelen

Voor het gemak zijn alle onderdelen vaatwasmachinebestendig

Deze drinkbeker is gemaakt van BPA-vrij materiaal

Geschikt voor Philips Avent-flessen en -bekers



Beker met drinktuit SCF551/05

Kenmerken Specificaties

Beker is vaatwasmachinebestendig

Voor het gemak zijn alle onderdelen

vaatwasmachinebestendig

Tuit uit één stuk

Het ventiel is in de tuit ingebouwd voor snelle

en eenvoudige montage.

Geribbelde vorm

De houder van de drinkbeker is zo ontworpen

dat kleine handjes hem gemakkelijk kunnen

vasthouden.

Lekvrije beker

Ingebouwd ventiel voor drinken zonder morsen

Bevat geen BPA

Deze drinkbeker is gemaakt van BPA-vrij

materiaal

Gemakkelijk drinken

De siliconen tuit uit één stuk maakt drinken

gemakkelijk: vloeistof begint te stromen

wanneer er druk op de tuit wordt uitgeoefend.

Compatibel met Philips Avent

Compatibel met alle Philips Avent-flessen en -

bekers met uitzondering van de glazen flessen

en de grote-mensenbeker. Zo kun je

combineren om de perfecte beker voor je

peuter samen te stellen.

 

Inclusief

Beker (200 ml): 1 stk

Siliconen tuit: 1 stk

Beker met drinktuit: Polypropyleen,

siliconenrubber

Hygiënische dop: 1 stk

Land van herkomst

Indonesië

Gewicht en afmetingen

Nettoafmetingen product excl. accessoires:

69x111x118 millimeter

Gewicht van het product: 0,06 kg

Accessoires

Vervangend onderdeel: Vervangende tuit

SCF246

 

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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