
Κύπελλο με διακόσμηση

 

260 ml

Στόμιο για νήπια 12m+

Με λαβές

 
SCF608/01

Υγιεινή παντού
Χωρίς έκχυση, εύκ. γουλ.

Το αγγελούδι σας μπορεί να μάθει να πίνει εύκολα από κύπελλο, με τη σειρά κυπέλλων για νήπια AVENT. Το αρθρωτό καπάκι

διατηρεί πάντοτε καθαρό το στόμιο, ακόμη και κατά τις μετακινήσεις σας. Το κύπελλο είναι εκπληκτικά αεροστεγές, ακόμα και

αν κουνηθεί δυνατά ή πεταχτεί στον αέρα, καθώς και ιδιαίτερα εύκολο στη χρήση.

Χωρίς διαρροές

Στόμιο αποτροπής έκχυσης με κατοχυρωμένη βαλβίδα

Εύκολη χρήση και καθαρισμός

Όλα τα μέρη πλένονται στο πλυντήριο πιάτων για μεγαλύτερη ευκολία

Αποστειρώνεται ολόκληρο το κύπελλο για λόγους υγιεινής

Κλίμακα μέτρησης στο κύπελλο

Στόμιο για νήπια 12 μηνών+

Αρθρωτό καπάκι

Αρθρωτό καπάκι που διατηρεί το στόμιο καθαρό

Διασκεδαστική εκπαίδευση

Σχέδιο με εκπαιδευτικές ιστορίες

Εναλλασσόμενα καπάκια

Πλήρως εναλλασσόμενα καπάκια σε όλη τη σειρά Philips AVENT



Κύπελλο με διακόσμηση SCF608/01

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Στόμιο αποτροπής έκχυσης

Η κατοχυρωμένη βαλβίδα ελέγχει τη ροή για την

αποφυγή διαρροών, ακόμα και όταν το μπιμπερό ή το

κύπελλο κρατιέται ανάποδα ή είναι πεσμένο στο πλάι

Σκληρό στόμιο 12 μ.+

Στόμιο ανθεκτικό στα δαγκώματα για παιδιά που

πίνουν άνετα από κύπελλο, ιδανικό για μωρά που

βγάζουν τα πρώτα τους δοντάκια

Πλήρως εναλλασσόμενα καπάκια

Τα κύπελλα, τα στόμια και οι λαβές μπορούν να

χρησιμοποιηθούν με ολόκληρη τη σειρά της Philips

AVENT. Αναρτήστε τα απευθείας σε θήλαστρα ή

χρησιμοποιήστε μια θηλή αντί για το στόμιο κατά το

τάισμα του μωρού. Το μαλακό στόμιο και οι λαβές

μπορούν επίσης να τοποθετηθούν στο μπιμπερό για

εύκολη μετάβαση από μπιμπερό σε κύπελλο

Χώρα προέλευσης

Αγγλία

Τι περιλαμβάνεται

Κύπελλο με διακόσμηση 260 ml / 9oz: 1 τεμάχιο

Αρθρωτό καπάκι: 1 τεμάχιο

Λαβές εκπαίδευσης: 1 τεμάχιο

Σκληρό στόμιο: 1 τεμάχιο

Στάδια ανάπτυξης

Στάδια: 12 μήνες +
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