
Hrneček s hubičkou

 

Usnadňuje pití

260 ml

Od 9 měsíců

 

SCF553/00

Usnadňuje pití
Hrneček s měkkou hubičkou pro snadné pití

Tento hrneček s hubičkou Philips Avent je skvělý pro batolata i jejich rodiče. Měkká

silikonová hubička usnadňuje pití a menší počet součástí znamená snadné čistění

hrnečku.

Snadné pití

Měkká silikonová hubička pro snadné pití

Vlnitý tvar nádobky pro pevné uchopení

Snadné čištění

Jednodílná silikonová hubička pro snadné sestavení

Nevylévá se

Zabudovaná záklopka pro pití bez rozlití

Další výhody

Tento hrneček je vyroben z materiálů bez obsahu BPA

Pro pohodlí lze všechny součásti mýt v myčce

Kompatibilní s lahvemi a hrnečky Philips Avent



Hrneček s hubičkou SCF553/00

Přednosti Specifikace

Hrneček lze mýt v myčce

Pro pohodlí lze všechny součásti mýt v myčce

Jednodílná hubička

V hubičce je zabudovaný ventil, který urychluje

a usnadňuje sestavení.

Vlnitý tvar

Nádobka dětského hrnečku je navržena tak,

aby usnadňovala uchopení malými ručičkami.

Hrneček bez rozlití

Zabudovaná záklopka pro pití bez rozlití

Bez BPA

Tento hrneček je vyroben z materiálů bez

obsahu BPA

Snadné pití

Z jednodílné silikonové hubičky se snadno

pije: tekutina začne vytékat po stlačení

hubičky.

Kompatibilní s výrobky Philips Avent

Všechny lahve a hrnečky Philips Avent (mimo

skleněných lahví a hrnků Grown-up) jsou spolu

kompatibilní, takže můžete vytvořit dokonalý

hrneček, který se přizpůsobí individuálním

potřebám vašeho batolete.

 

Země původu

Indonésie: Ano

Co je součástí

Silikonová hubička: 1 ks

Hrneček s hubičkou: Polypropylen, silikonová

pryž

Hrneček (200 ml): 1 ks

Hygienické víčko: 1 ks

Příslušenství

Náhradní díl: Náhradní hubička SCF246

Hmotnost a rozměry

Čisté rozměry výrobku bez příslušenství:

69 × 111 × 148 mm

Hmotnost výrobku: 0,05 kg

 

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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