
Droogrek
 

Afneembare lekbak

 
SCF149

Schoon en netjes drogen
Het Philips Avent-droogrek is ontworpen om de babyflessen en -accessoires op de schoonste en netste manier

te laten drogen. Door het flexibele ontwerp en de afneembare lekbak heb je alles wat je nodig hebt om flessen

van alle maten te drogen.

Ontworpen voor hygiënisch drogen

Open ontwerp zodat een vrije luchtstroom mogelijk is

Plaats voor babyvoedingsproducten van een hele dag

Voor flessen van alle formaten: 8 flessen, pomp en fopspenen

Flexibel ontwerp voor drogen zoals jij dat wilt

Gemakkelijk te vullen dankzij het soepele ontwerp

Afneembare lekbak om eenvoudig water op te vangen

Afneembare lekbak om eenvoudig water op te vangen



Droogrek SCF149/00

Kenmerken Specificaties

Open ontwerp

Open ontwerp zodat een vrije luchtstroom

mogelijk is en water gemakkelijk kan

verdampen voor optimale droogresultaten.

Afneembare lekbak

Afneembare lekbak voor eenvoudige opvang

van water en schoon opdrogen

Voor flessen van alle formaten

Biedt plaats aan alle babyvoedingsproducten

van een hele dag: 8 flessen, borstkolf en

fopspenen. Geschikt voor flessen van alle

formaten (tot 330 ml)

Gemakkelijk vullen

Helpt je de voedingsproducten van je baby op

een overzichtelijke manier te drogen.

Eenvoudig in te delen dankzij het ontwerp dat

aan de wensen van je baby kan worden

aangepast.

 

Ontwikkelingsfases

Stapje: 0-24 maanden

Functies

Afneembare lekbak: Eenvoudig opvangen van

overtollig water

Flexibel ontwerp: Aanpasbaar aan de

behoeften van de baby

Hoge capaciteit: Flesjes, borstkolf, fopspenen

Hygiënisch drogen: Open ontwerp voor

optimaal drogen

Ontwerp

Vaatwasmachinebestendig

Eenvoudige montage

Gemakkelijk vullen

Materiaal

Polypropyleen (PP)

Inclusief

Droogrek: 1 stk

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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