
Zdobený hrnček

 
340 ml

Náustok Šport 18 m+

 
SCF609/01

Hygiena na cestách
Zabraňuje rozliatiu, rýchlejší prietok

Tento hrnček Philips AVENT s vyšším prietokom je ideálny pre aktívne batoľa. Je prekvapivo odolný voči vyliatiu

pri trasení alebo hodení do vzduchu, ale napriek tomu sa z neho ľahko pije. Hrnček má vrchnák s odklápaním a

šikovnú bočnú úchytku na pripevnenie k opasku alebo kočíku.

Ochrana proti rozliatiu

Náustok chrániaci pred rozliatím s patentovaným ventilom

Ľahko sa používa a čistí

Všetky časti sú umývateľné v umývačke riadu pre vyššie pohodlie

Celý hrnček možno z hygienických dôvodov sterilizovať

Odnímateľná bočná úchytka na pripevnenie na opasok alebo kočík

Náustok s vyšším prietokom, ktorý je hryzuvzdorný

Veko s odklápacím krytom

Veko s odklápacím krytom udržiava náustok čistý

Možné zamieňať

Náustok s rýchlym prietokom a spona na opasok sú vhodné pre všetky hrnčeky Philips AVENT



Zdobený hrnček SCF609/01

Hlavné prvky Technické údaje

Náustok chrániaci pred rozliatím

Patentovaný ventil kontroluje prietok a

zabraňuje rozlievaniu aj v prípade, ak sa drží

prevrátený naopak alebo sa ponechá položený

naležato.

Odnímateľná úchytka na opasok/kočík

Bočná úchytka na pripevnenie na opasok

alebo kočík, ktorú je tiež možné odňať

Rýchlejší prietok a väčší objem

Náustok je navrhnutý tak, aby bol

hryzuvzdorný a dosahoval vyšší prietok, pričom

nádobka má vyššiu kapacitu pre aktívne

batoľatá

Veko s odklápacím krytom udržiava náustok

čistý

Veko s odklápacím krytom vždy zaistí potrebnú

hygienu, lebo udrží náustok v čistote doma aj

na cestách.

 

Krajina pôvodu

Anglicko

Čo je súčasťou balenia

Zdobený hrnček 340 ml/12 oz: 1 ks

Veko s odklápacím krytom: 1 ks

Úchytka na opasok/kočík: 1 ks

Náustok s rýchlym prietokom: 1 ks

Vývojové stupne

Stupne: 18 mesiacov +
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