Bình tập uống cách nhiệt
có ống hút
260 ml
Ống hút, 12 tháng trở lên
SCF766/00

Giữ thức uống ở nhiệt độ vừa phải lâu hơn
Chống rò rỉ, dễ dàng để bé sử dụng độc lập
Bình tập uống cách nhiệ t có ống hút SCF766/00 của Avent giúp giữ nước uống ấm hơn/mát hơn trong một thời gian dài. Nhờ vậy, con
của bạn có thể tận hưở ng thức uống ngon hơn! Bình tập uống không bị rò rỉ nước và dễ dàng để trẻ ăn dặm sử dụng độc lập với nắp
vặn độc đáo.
Giữ thức uống tươi mới lâu hơn
Giữ thức uống ở nhiệ t độ vừa phải lâu hơn
Chống rò rỉ
Ống hút mềm có van ngăn chảy rỉ tích hợ p
Dễ uống
Dễ bắt đầu - chất lỏng chảy ra dễ dàng khi trẻ uống
Dễ vệ sinh
Bình có ít bộ phận để dễ dàng làm sạch và tháo lắp
Tất cả các bộ phận đều có thể rửa đượ c bằng máy rửa chén một cách thuận tiệ n
Không chứa BPA
Bình đượ c làm từ vật liệ u không chứa BPA

Bình tập uống cách nhiệt có ống hút

SCF766/00

Những nét chính

Các thông số

Giữ thức uống ở nhiệ t độ vừa phải
Giữ thức uống ở nhiệ t độ vừa phải lâu hơn

Bình có thể rửa với máy rửa chén

Ống hút mềm
Ống hút mềm có van ngăn chảy rỉ tích hợ p

Dụng cụ đi kèm
Ống hút bằng silicon: 1 cái
Nắp ống hút xoắn: 1 cái
Bình (260ml/ 9oz): 1 cái

Dễ bắt đầu
Dễ bắt đầu - chất lỏng chảy ra dễ dàng khi trẻ uống
Dễ làm sạch
Bình có ít bộ phận để dễ dàng làm sạch và tháo lắp

Các giai đoạn phát triể n
Giai đoạn: 12 tháng tuổi trở lên
Tất cả các bộ phận đều có thể rửa đượ c bằng máy rửa
chén một cách thuận tiệ n
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Xuất xứ
Indonesia

Kích thước và trọng lượng sản phẩm
Chiều sâu: 80 mm
Chiều cao: 260 mm
Chiều dài: 100 mm
Khối lượng: 180 g

