
Puodelis su
snapeliu

 

Lengva gurkštelėti

9 oz / 260 ml

9 mėn.+

 

SCF553/00

Lengva gurkštelėti
Patrauklus puodelis su minkštu snapeliu, kad būtų patogu

gerti

Šis „Philips Avent“ puodelis su snapeliu patiks ir mažyliams, ir jų tėveliams. Dėl

minkšto silikoninio antgalio gerti iš jo lengva, o kelias jį sudarančias dalis lengva

išvalyti

Lengva gerti

Minkštas silikoninis snapelis, kad gerti būtų lengva

Banguotos formos indas, kad būtų patogu suimti

Lengva valyti

Vienos dalies silikoninis snapelis, kad būtų lengva surinkti

Neišsilieja

Integruotas vožtuvas, kad gėrimas neišsilietų

Kiti privalumai

Šio puodelio sudėtyje nėra BPA

Visas dalis galima plauti indaplovėje

Suderinama su „Philips Avent“ buteliukais ir puodeliais



Puodelis su snapeliu SCF553/00

Ypatybės Specifikacijos

Puodelį galima plauti indaplovėje

Visas dalis galima plauti indaplovėje

Vienos dalies snapelis

Vožtuvas sumontuotas snapelyje, todėl

surinksite greitai ir be rūpesčių.

Banguota forma

Šis puodelis sukurtas taip, kad jį būtų lengva

paimti mažoms rankytėms.

Sandarus puodelis

Integruotas vožtuvas, kad gėrimas neišsilietų

Be bisfenolio A (BPA)

Šio puodelio sudėtyje nėra BPA

Lengvas atsigėrimas

Iš vienos dalies silikoninio snapelio gerti

lengva. Skystis pradeda tekėti, kai pasikeičia

snapelio spaudimas.

„Philips Avent“ suderinamumas

Visi „Philips Avent“ buteliukai ir puodeliai yra

suderinami, išskyrus stiklinius buteliukus ir

puodelį vyresniems vaikams. Tad galite

maišyti ir derinti, kad sukurtumėte savo tobulą

puodelį, tinkantį pradedančio vaikščioti kūdikio

individualiems raidos poreikiams.

Kilmės šalis

Indonezija

Kas pridedama

Silikoninis snapelis: 1 vnt.

Puodelis su snapeliu: Polipropilenas, silikono

guma

Puodelis (200 ml / 7 uncijos): 1 vnt.

Higieninis dangtelis: 1 vnt.

Priedai

Atsarginė dalis: Atsarginis snapelis SCF246

Svoris ir matmenys

Galutiniai gaminio matmenys, išskyrus

priedus: 69 x 111 x 148 mm

Gaminio svoris: 0,05 kg

 

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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