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Könnyedén tisztíthatja, ápolhatja a csecsemőtáplálási termékeket

Avent tisztítókefe

A Philips Avent üvegmosó kefe speciálisan kiképzett, görbe kefefejével és különleges kialakítású nyelével minden

típusú üveg, cumi és táplálási eszköz hatékonyan tisztítható. A tartós, nagy sűrűségű sörték magabiztos tisztítást

nyújtanak karcolások nélkül.

Könnyedén tisztíthatja a baba cumisüvegeit és cumijait

Üvegmosó kefe hajlított kefefejjel az egyszerű tisztításért

Egyedülálló kivitelű nyél és fej

Az egyetlen üvegmosó kefe csecsemőtáplálási eszközökhöz

Tartós, nagy sűrűségű sörték az alapos tisztítás érdekében

Nem karcolja meg a cumisüvegeket vagy etetőcumikat és nem okozza azok sérülését

könnyen tisztítható és tárolható

Mosogatógépben tisztítható

A kefe a kényelmes tárolás érdekében felakasztható

Egyéb előnyök

Ez a cumisüveg és cumimosó kefe BPA-mentes*
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Fénypontok Műszaki adatok

Ívelt kefefej

A speciális, hajlított kefefej és különleges

kialakítású nyél segítségével a széles nyakú

cumisüvegek, etetőcumik, tálak és

evőeszközök alaposan tisztára mosogathatók.

Egyedülálló kivitelű nyél és fej

Az hajlított kefefej és különleges kialakítású

nyél segítségével a széles nyakú cumisüvegek

minden belső részét elérheti. A kontúrkövető fej

segítségével a cumi belseje is megtisztítható.

Tartós, nagy sűrűségű sörték

Tartós, nagy sűrűségű sörték az összes

cumisüveg, etetőcumi és egyéb étkezési

tartozék alapos tisztítása érdekében

Nem karcol és nem okoz sérülést

Nem karcolja meg a cumisüvegeket vagy

etetőcumikat és nem okozza azok sérülését a

lágy, nagy sűrűségű sörtéknek köszönhetően.

Mosogatógépben tisztítható

A cumisüveg és cumimosó kefe az egyszerű

tisztítás érdekében mosogatógépben

elmosható.

Egyszerű tárolhatóság

A kefe a kényelmes tárolás és szárítás

érdekében felakasztható

BPA-mentes üvegmosó kefe

Ez a cumisüveg és cumimosó kefe teljes

mértékben BPA-mentes* anyagból készült

 

A következőt tartalmazza:

Cumisüveg és cumimosó kefe: 1 db

Anyag

BPA-mentes*

Fejlődési szakaszok

Fázis: 0-6 hónap

 

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és

selejtezés, megbízható működés a termék

egész élettartama alatt.
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