
 

 

Philips Avent
Σχάρα στεγνώματος

Αποσπώμενος δίσκος 

περισυλλογής υγρών

SCF149
Καθαρό και τακτοποιημένο 
στέγνωμα

Η σχάρα στεγνώματος Philips Avent είναι ειδικά σχεδιασμένη για να στεγνώνετε τα μπιμπερό και 

τα αξεσουάρ του μωρού σας διατηρώντας τα καθαρά και τακτοποιημένα. Έχει ευέλικτο 

σχεδιασμό, αποσπώμενο δίσκο περισυλλογής υγρών και χώρο για οποιοδήποτε μέγεθος 

μπιμπερό, για να ανταποκρίνεται πλήρως στις καθημερινές σας ανάγκες.

Σχεδιασμένο για υγιεινό στέγνωμα
• Ανοιχτός σχεδιασμός που επιτρέπει την ελεύθερη ροή του αέρα

Χωράει τα προϊόντα ταΐσματος του μωρού ολόκληρης της μέρας
• Για όλα τα μεγέθη μπιμπερό: 8 μπιμπερό, θήλαστρο και πιπίλες

Ευέλικτος σχεδιασμός για να οργανώνετε το στέγνωμα
• Εύκολη τοποθέτηση χάρη στον ευέλικτο σχεδιασμό

Αποσπώμενος δίσκος για εύκολη απόρριψη του νερού
• Αποσπώμενος δίσκος για εύκολη απόρριψη του νερού



 Ανοιχτός σχεδιασμός

Ανοιχτός σχεδιασμός που επιτρέπει την ελεύθερη 
ροή του αέρα και τη γρήγορη εξάτμιση του νερού, 
για τέλειο στέγνωμα.

Αποσπώμενος δίσκος περισυλλογής 
υγρών

Αποσπώμενος δίσκος περισυλλογής υγρών για 
εύκολη απόρριψη του νερού και υγιεινό στέγνωμα

Για όλα τα μεγέθη μπιμπερό

Χωράει όλα τα αξεσουάρ που χρησιμοποιείτε 
κάθε μέρα για να ταΐσετε το μωρό σας: 8 
μπιμπερό, θήλαστρο και πιπίλες. Για όλα τα μεγέθη 
των μπιμπερό (έως και 11oz/ 330ml)

Εύκολο γέμισμα

Στεγνώστε τα αξεσουάρ ταΐσματος του μωρού 
σας με οργανωμένο τρόπο. Τοποθετήστε τα 
εύκολα χάρη στον ευέλικτο σχεδιασμό, που 
προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του 
μωρού σας.
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Προδιαγραφές
Χώρα προέλευσης
• Μαλαισία

Στάδια ανάπτυξης
• Στάδια: 0-24 μηνών

Λειτουργίες
• Αποσπώμενος δίσκος περισυλλογής υγρών: 
Εύκολη απόρριψη από του νερού που στραγγίζει

• Ευέλικτος σχεδιασμός: Ρυθμίζεται ανάλογα με τις 
ανάγκες του μωρού

• Μεγάλη χωρητικότητα: Μπιμπερό, θήλαστρο, 
πιπίλες

• Υγιεινό στέγνωμα: Ανοιχτός σχεδιασμός για 
τέλειο στέγνωμα

Σχεδίαση
• Πλένεται στο πλυντήριο πιάτων
• Εύκολη συναρμολόγηση
• Εύκολο γέμισμα

Υλικό κατασκευής
• Πολυπροπυλένιο (PP)

Τι περιλαμβάνεται
• Σχάρα στεγνώματος: 1 τεμάχιο
•
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