
Ultra Air-fopspeen

• Voor baby's met een gevoelige huid
• 6-18 maanden
• Orthodontisch en BPA-vrij
• 2 stuks

SCF344/22

Een lichte, ademende speen voor een gevoelige
huid
 

Extra grote luchtgaten laten de huid van je baby ademen

 
Laat de huid van je baby ademen met de Philips Avent Ultra Air-fopspeen. Dankzij vier extra grote luchtgaten zorgt het

lichtgewicht schildje voor een maximale luchtdoorlating en blijft het gevoelige huidje van je baby droger tijdens het spenen.

Voordelen

Een lichte, ademende speen voor een gevoelige huid
• 4 extra grote luchtgaten
• Huid blijft droger tijdens het spenen
• Afgeronde randen voor comfortabel spenen
 
Comfortabele, zijdezachte speen
• 98% van de baby's accepteert onze Ultra Air-fopspenen*
• Zijdezachte speen met textuur voor meer comfort
• Ontworpen voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond

 
Sterilisatie- en opbergdoosje
• Steriliseren in de magnetron is veilig en gemakkelijk
• Eenvoudige stappen voor betrouwbaar steriliseren in 3 minuten
 
Kwaliteitsgarantie
• Geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd

Koninkrijk
 

Pre-salesfolder voor België (2018, januari 26)



Kenmerken

4 extra grote luchtgaten

Ultra Air is ontworpen voor een maximale luchtdoorlating, zodat het
gevoelige huidje van je baby kan blijven ademen.

Huid blijft droger

Het gevoelige huidje van je baby blijft droger tijdens het spenen, dankzij het
ademende ontwerp van deze fopspeen met maximale luchtdoorlating.

Comfortabele, afgeronde randen

Het Ultra Air-schildje heeft ronde randen voor extra comfort voor je baby.

Speenacceptatie

Baby's weten wat ze fijn vinden! We vroegen moeders hoe hun kleintjes
reageren op onze siliconenspenen met textuur en gemiddeld 98% gaf aan dat
hun baby de Philips Avent Ultra Soft- en Ultra Air-fopspenen accepteert.

Zijdezachte speen met textuur

De siliconenspeen met textuur van deze fopspeen kalmeert je kleintje.

Orthodontische speen

Onze samenknijpbare siliconenspeen heeft een symmetrische vorm die het
gehemelte, de tanden en het tandvlees van je baby respecteert terwijl hij
groeit.

Sterilisatie- / opbergdoosje

Met ons opbergdoosje kun je de speen van je baby steriliseren in de
magnetron en altijd hygiënisch opbergen.

Steriliseren is eenvoudig dankzij het opbergdoosje

Plaats de goed afgespoelde fopspenen in het doosje, voeg 0,25 ml water toe
en plaats het doosje 3 minuten in de magnetron op 750-1000 W. Laat 5
minuten afkoelen, giet het water af en de spenen zijn klaar voor gebruik.

Geproduceerd in het Verenigd Koninkrijk

Je hoeft je geen zorgen te maken over het comfort van je kindje. Deze speen
is geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk.*

Specificaties
Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan
zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Inclusief
Ultra Air-fopspeen 2 stk

Accessoires meegeleverd
Sterilisatie- en
opbergdoosje

Ja
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Veiligheid
Veiligheidsring Ja
Bevat geen BPA Ja

Hygiëne
Gemakkelijk schoon
te maken

Ja

Kan worden gesterili-
seerd

Ja

Vaatwasmachinebe-
stendig

Ja

Afmetingen van de verpakking
Hoogte 12,60 cm
Breedte 10,80 cm
Diepte 4,90 cm

Nettogewicht 0,04 kg
Brutogewicht 0,05 kg
EAN 08710103845621
Aantal producten 1
Land van herkomst GB
Harmonised Systems-
code

392690

Omdoos
Lengte 18,40 cm
Breedte 11,60 cm
Hoogte 13,10 cm
Brutogewicht 0,35 kg
EAN 18710103845628
Aantal consumenten-
verpakkingen

6

* Volgens onderzoek uit 2016/2017 onder klanten in de VS accepteert gemiddeld 98% van de baby's de Philips Avent-speen met structuur, die wordt gebruikt in onze Ultra
Air- en Ultra Soft-fopspenen.
* Vervang spenen nadat deze 4 weken zijn gebruikt om hygiënische redenen
* Nr. 1 fopspenenmerk wereldwijd
* Fabrikant van het jaar 2014
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