Broschyr före försäljning för Sverige (2018, Juni 24)
Träningsset från flaska till mugg
• Natural
• 150 ml
• Från 4 månader
• 3 hål och normalt flöde

SCF251/00

Förenkla barnets övergång till mugg
Vårt nya Natural-träningspaket för övergång från flaska till mugg underlättar när barnet ska börja dricka ur en mugg. Tack vare de
mjuka handtagen kan barnet hålla flaskan och dricka från den välbekanta dinappen själv.
Fördelar

Idealiskt första steg mot en mugg

• Utbytbar napp och mjuk pip

• Unika inlägg för en mjuk, flexibel napp som inte kläms ihop
• Avancerat system som motverkar tecken på kolik med en innovativ
dubbelventil
• Mjukt träningshandtag för små händer

Övriga fördelar

Bekvämt för dig och ditt barn
• Alla delar kan bekvämt maskindiskas

• Muggen är gjord av BPA-fritt material
• Kan användas med Philips Avent Natural- och Anti-colic-flaskor

Funktioner
Unika och bekväma inlägg

Kompatibilitet med hela övriga utbudet

Inlägg inuti nappen gör den mjukare och mer flexibel utan att den kläms ihop.
Ditt barn får en mer behaglig och mysig matstund.

Philips Avent-muggen är kompatibel med Philips Avent Natural- och Anticolic-flaskorna (undantaget glasflaskan), och alla andra Philips Avent-muggar
(exklusive My Easy Sip- och My Big Kid-muggarna).

Avancerad ventil som motverkar tecken på kolik

Modellen har ett innovativt system med dubbla ventiler som motverkar tecken
på kolik och obehag genom att luften hamnar i flaskan och inte i barnets mage.
Muggen kan maskindiskas

Ergonomiska träningshandtag

Med träningshandtagen kan barnet lättare hålla i muggen och dricka på egen
hand. Handtagen är anpassade för små händer och de har även ett halkfritt
grepp i gummi.
Utbytbar
De spillfria, mjuka piparna i Sip-serien är utbytbara med dinapparna i Naturalserien så att du smidigt kan byta från flaska till mugg när barnet är redo.

BPA-fria

Philips Avent-muggen är gjord av BPA-fritt material.

specifikationer
Tänk på att det här är en broschyr före försäljning. Innehållet i den här broschyren är korrekt så vitt vi känner till enligt ovan nämnda datum och land. Innehållet i den här broschyren kan
komma att ändras utan föregående meddelande. Philips tar inget ansvar för innehållet i den här broschyren.

Vad medföljer?
Träningssats från
flaska till den första
muggen
Hygieniskt lock som
knäpps på
Mjuk dinapp med
normalt flöde
Storlek

1 delar
1 delar
1 delar
150 ml

Utvecklingsstadier
Stadier

4 månader +

Ursprungsland
Indonesien

Ja

Material
Flaskmata

Napp

Polypropylen
BPA-fri*
Silikon

Vikt och mått
Antal F-lådor i A-låda

6 delar

Förpackningens mått
Höjd
Bredd
Djup
Nettovikt
Bruttovikt
EAN
Antal produkter som
medföljer
Ursprungsland

19,80 cm
12,50 cm
9,00 cm
0,10 kg
0,11 kg
08710103648369
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BPA-fri*
data som kan komma att ändras
2018, Juni 24

Harmoniserad
systemkod

392410

Höjd
Bruttovikt
EAN
Antal konsumentförpackningar

Yttre kartong
Längd
Bredd

50,10 cm
13,20 cm

data som kan komma att
ändras
2018, Juni 24
Version: 9.2.1
EAN: 08710103648369

18,20 cm
0,85 kg
18710103648366
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