
Kubek z ustnikiem

 

Łatwe picie

260 ml

9 m+

 

SCF553/00

Łatwe picie
Kubek niekapek z miękkim ustnikiem ułatwiającym picie

Ten kubek z ustnikiem Philips Avent to wspaniały produkt zarówno dla dzieci, jak i

ich rodziców. Miękki, silikonowy ustnik ułatwia picie, a niewielka liczba części

umożliwia łatwe czyszczenie kubka.

Łatwe picie

Miękki silikonowy ustnik ułatwiający picie

Pofałdowany kształt zapewniający stabilny chwyt

Łatwe czyszczenie

Jednoczęściowy silikonowy ustnik ułatwiający montaż

Niekapek

Wbudowany zawór zapobiega rozlewaniu podczas picia

Inne zalety

Ten kubek niekapek został wykonany z materiału niezawierającego bisfenolu A

Wszystkie elementy można myć w zmywarce

Zgodność ze wszystkimi butelkami i kubkami Philips Avent



Kubek z ustnikiem SCF553/00

Zalety Dane techniczne

Kubek można myć w zmywarce

Wszystkie elementy można myć w zmywarce

Jednoczęściowy ustnik

Zawór jest wbudowany w ustnik, dzięki czemu

montaż jest szybki i bezproblemowy.

Pofałdowany kształt

Kształt kubka niekapka ułatwia dziecku

chwytanie.

Kubek niekapek

Wbudowany zawór zapobiega rozlewaniu

podczas picia

Bez bisfenolu A

Ten kubek niekapek został wykonany z

materiału niezawierającego bisfenolu A

Picie bez żadnych problemów

Jednoczęściowy silikonowy ustnik ułatwia

picie: zawartość zaczyna wypływać po

ściśnięciu ustnika.

Zgodność z serią Philips Avent

Wszystkie butelki i kubki Philips Avent są ze

sobą zgodne z wyjątkiem butelek ze szkła i

kubków do nauki samodzielnego picia.

Dobieraj i łącz różne elementy, aby stworzyć

kubek idealnie dopasowany do

indywidualnych potrzeb rozwijającego się

dziecka.

Kraj pochodzenia

Indonezja

Zawartość zestawu

Silikonowy ustnik: 1 szt.

Kubek z ustnikiem: Polipropylen, guma

silikonowa

Kubek (200 ml): 1 szt.

Higieniczna nasadka: 1 szt.

Akcesoria

Część zamienna: Wymienny ustnik SCF246

Waga i wymiary

Wymiary produktu bez akcesoriów:

69 x 111 x 148 mm

Waga produktu: 0,05 kg

 

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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