
Чаша без декорация

 

200 мл

6 м +, мек накрайник

С дръжки

 

SCF600/12

Хигиена в движение
Без разливане, лесно отпиване

Чашата за пиене за малко дете Philips AVENT е лесна стъпка от храненето с бутилка към

пиенето от чаша. Капачката на панта пази накрайника винаги чист, дори когато сте в

движение. Тя е невероятно защитена от разливане, независимо дали се тръска или хвърля

във въздуха, като все още може да се пие от нея

Без разливане

Мек накрайник с патентован клапан без разливане

Лесно отпиване

Мек и гъвкав улей за лесна първа стъпка

Дръжките имат контур за удобно държане от малки ръце

Измерителна скала върху чашката

Капачка на панта

Капачката на панта пази накрайника чист

Взаимозаменимост

Напълно взаимозаменяеми с цялата гама Philips AVENT

Лесно почистване

Цялата чашка може да бъде стерилизирана с хигиенни цели

Чашката има малко части за лесно почистване и сглобяване

Всички части са подходящи за съдомиялна машина, което дава удобство



Чаша без декорация SCF600/12

Акценти

Мек накрайник с клапан без разливане

Патентованият клапан на чашата с улей Philips

AVENT контролира потока и предотвратява

разливането, дори при обръщане надолу или оставяне

в хоризонтално положение

Мек улей за възраст над 6 месеца

Мекият и гъвкав улей е идеален за преминаването от

естествено кърмене или хранене с бутилка към чашка

Напълно взаимозаменяеми

Чашките, улеите и дръжките могат да бъдат

използвани с цялата гама Philips AVENT и да бъдат

закачани директно за гръдни помпи, както и да се

използва биберон вместо улея при хранене. Мекият

улей и дръжките могат също така да бъдат поставени

на бутилката за хранене за лесно преминаване от

бутилка към чаша
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