
Cană cu tetină de
formare

 

Sorbire uşoară

7 oz/200 ml

Peste 6 luni

 

SCF551/00

Sorbire uşoară
Cană cu tetină de formare moale pentru sorbire uşoară

Această cană cu tetină de formare Philips Avent este grozavă atât pentru copii

mici, cât şi pentru părinţi. Gura de scurgere din silicon face sorbirea uşoară, iar

câteva componente asigură curăţarea uşoară a ceştii

Uşor de băut

Tetină de scurgere din silicon moale pentru sorbire uşoară

Formă ondulată a recipientului, pentru o prindere stabilă

Uşor de curăţat

Tetină de scurgere din silicon dintr-o singură bucată, pentru o asamblare uşoară

Fără vărsare

Supapă integrată pentru sorbire fără vărsare

Alte beneficii

Cana cu tetină de formare este fabricată dintr-un material fără BPA

Toate piesele sunt lavabile în maşina de spălat vase pentru mai mult confort

Compatibilă cu biberoanele şi cănile Philips Avent



Cană cu tetină de formare SCF551/00

Repere Specificaţii

Cană lavabilă în maşina de spălat

Toate piesele sunt lavabile în maşina de spălat

vase pentru mai mult confort

Tetină de scurgere dintr-o singură bucată

Supapa este integrată în tetina de scurgere,

asigurând asamblarea rapidă şi fără dificultăţi.

Formă ondulată

Recipientul cănii cu tetină de formare este

proiectat pentru a fi prins cu uşurinţă de către

mâinile mici.

Cană fără vărsare

Supapă integrată pentru sorbire fără vărsare

Fără BPA

Cana cu tetină de formare este fabricată dintr-

un material fără BPA

Sorbire uşoară

Copilului îi este uşor să soarbă prin tetina de

scurgere dintr-o singură bucată din silicon:

lichidul începe să curgă când se aplică

presiune pe tetina de scurgere.

Compatibilitate cu gama Philips Avent

Toate biberoanele şi cănile Philips Avent sunt

compatibile, mai puţin biberoanele din sticlă şi

cănile „Sunt mare”. Poţi combina şi potrivi

aşadar piesele pentru a crea cana perfectă,

care să se potrivească nevoilor individuale de

dezvoltare ale copilului tău.

Ţara de origine

China

Include

Tetină de formare din silicon: 1 buc.

Cană cu tetină de formare: Polipropilenă,

cauciuc din silicon

Cană (200 ml/7 oz): 1 buc.

Capac igienic: 1 buc.

Accesorii

Piesă de schimb: Tetină de formare de schimb

SCF246

Greutate şi dimensiuni

Dimensiuni nete produs (fără accesorii):

69x111x118 mm

Greutate produs: 0,06 kg

 

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile,

consumul de energie şi emisiile de CO2.

Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire

semnificativă a mediului în unul sau mai

multe domenii de interes Philips Green –

eficienţă energetică, ambalare, substanţe

periculoase, greutate, reciclare şi casare şi

fiabilitate pe viaţă.
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