
Nezdobený hrnček

 
200 ml

Mäkký náustok, 6 m+

S držadlami

 

SCF600/12

Hygiena na cestách
Ľahko pije, ani kvapku nevyleje

Hrnček na pitie pre batoľatá Philips AVENT je jednoduchým krokom od fľaše

k hrnčeku. Veko s odklápacím krytom udržiava náustok vždy čistý, dokonca aj na

cestách. Je prekvapivo odolný voči vyliatiu pri trasení alebo hodení do vzduchu,

ale napriek tomu sa z neho ľahko pije

Ochrana proti rozliatiu

Mäkký náustok s patentovaným ventilom chrániacim pred rozliatím

Ľahké pitie

Mäkký ohybný náustok pre uľahčenie prvých krokov

Rukoväte sú tvarované tak, aby ich malé rúčky pohodlne držali

Odmerná stupnica na hrnčeku

Veko s odklápacím krytom

Veko s odklápacím krytom udržiava náustok čistý

Možné zamieňať

Kompletná zameniteľnosť v rámci celého produktového radu Philips AVENT

Jednoduché čistenie

Celý hrnček možno z hygienických dôvodov sterilizovať

Hrnček má niekoľko dielov na jednoduché čistenie a skladanie

Všetky časti sú umývateľné v umývačke riadu pre vyššie pohodlie



Nezdobený hrnček SCF600/12

Hlavné prvky Technické údaje

Mäkký náustok s ventilom chrániacim pred

rozliatím

Patentovaný ventil kontroluje prietok a

zabraňuje rozlievaniu aj v prípade, ak sa drží

prevrátený naopak alebo ho necháte položený

naležato

Mäkký náustok pre deti vo veku 6 m+

Mäkký ohybný náustok je ideálny na prechod

od dojčenia alebo fľaše k hrnčeku

Kompletne zameniteľný

Hrnčeky, náustky a rukoväte možno použiť v

rámci celého sortimentu Philips AVENT,

pripájať priamo k odsávačkám mlieka alebo pri

kŕmení používať cumlík namiesto náustku.

Jemný náustok a rukoväte tiež možno nasadiť

na dojčenskú fľašu na zabezpečenie

jednoduchého prechodu od fľaše k hrnčeku

Krajina pôvodu

Anglicko

Čo je súčasťou balenia

Nezdobený hrnček 200 ml/7 oz: 1 ks

Veko s odklápacím krytom: 1 ks

Držadlá na učenie: 1 ks

Mäkký náustok: 1 ks

Vývojové stupne

Stupne: 6 mesiacov +
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