
Ceaşcă decorată

 
340 ml

Gură de scurgere sport, peste 18
luni

 
SCF609/01

Igienă în mişcare
Fără vărsare, debit mai rapid

Această ceaşcă Philips AVENT cu curgere mai rapidă este ideală pentru copiii mici activi. Este uimitor protejată

împotriva vărsării dacă este scuturată sau aruncată în aer şi încă se mai poate bea cu uşurinţă din aceasta.

Ceaşca este prevăzută cu un capac cu deschidere în sus şi cu o clemă laterală inteligentă pentru ataşare la curea

sau la cărucior.

Fără vărsare

Gură de scurgere fără vărsare cu supapă patentată

Uşor de utilizat şi curăţat

Toate piesele sunt lavabile în maşina de spălat vase pentru mai mult confort

Întreaga ceaşcă poate fi sterilizată pentru păstrarea igienei

Clemă laterală detaşabilă pentru ataşare la curea sau cărucior

Debit mai rapid şi gură de scurgere rezistentă la muşcături

Capac cu deschidere în sus

Capacul păstrează gura de scurgere curată

Interschimbare

Gură de scurgere cu debit rapid şi clemă adaptabilă la toate ceştile Philips AVENT



Ceaşcă decorată SCF609/01

Repere Specificaţii

Gură de scurgere fără vărsare

Supapa patentată controlează debitul pentru a

evita vărsarea, chiar dacă sunt ţinute cu capul

în jos sau lăsate pe o parte.

Clemă pentru curea/cărucior detaşabilă

Clemă laterală comodă pentru ataşare la curea

sau cărucior, care poate fi, de asemenea,

îndepărtată

Debit mai rapid şi capacitate mai mare

Gura de scurgere este concepută pentru a

rezista la muşcături şi are un debit mai rapid,

iar ceaşca are o capacitate mai mare pentru

copii mici activi

Capacul păstrează gura de scurgere curată

Capacul basculant vă oferă întotdeauna

siguranţa igienei păstrâns gura de surgere

curată acasă sau în mişcare.

 

Ţara de origine

Anglia

Include

Ceaşcă decorată 340 ml / 12 oz: 1 buc.

Capac cu deschidere în sus: 1 buc.

Clemă pentru curea/cărucior: 1 buc.

Gură scurgere debit rapid: 1 buc.

Etape de dezvoltare

Etape: Peste 18 luni
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