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Διευκολύνετε τη μετάβαση του μωρού σας στο κύπελλο

Το εκπαιδευτικό σετ Classic+ διευκολύνει το μωρό σας να πιει από το πρώτο του κύπελλο. Χάρη στις λαβές με εύκολο κράτημα,

το μικρό σας θα μπορεί να πίνει μόνο του από την γνώριμη θηλή.

Το ιδανικό πρώτο βήμα για το κύπελλο

Αποσπώμενες λαβές για εύκολο κράτημα

Άνεση για εσάς και το μωρό σας

Όλα τα μέρη πλένονται στο πλυντήριο πιάτων για μεγαλύτερη ευκολία

Άλλα οφέλη

Αυτό το κύπελλο είναι κατασκευασμένο από υλικό χωρίς BPA

Συμβατότητα με τα μπιμπερό και τα κύπελλα της Philips Avent
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Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Χωρίς ΒΡΑ

Αυτό το κύπελλο Philips Avent είναι κατασκευασμένο

από υλικό χωρίς BPA.

Συμβατότητα με τα προϊόντα της Philips Avent

Όλα τα μπιμπερό και τα κύπελλα της Philips Avent

είναι συμβατά, εκτός από τα γυάλινα μπιμπερό και τα

κύπελλα για νήπια/κύπελλα εκμάθησης. Έτσι, μπορείτε

να κάνετε συνδυασμούς και να φτιάξετε το τέλειο

κύπελλο, ανάλογα με τις αναπτυξιακές ανάγκες του

δικού σας παιδιού.

Το κύπελλο πλένεται σε πλυντήριο πιάτων

Όλα τα μέρη πλένονται στο πλυντήριο πιάτων για

μεγαλύτερη ευκολία

Αποσπώμενες λαβές για εύκολο κράτημα

Απλώς τοποθετήστε τις πρακτικές λαβές στο

μπιμπερό, για να βοηθήσετε το μωρό σας να μάθει να

πίνει μόνο του

Τι περιλαμβάνεται

Κιτ μετάβασης από μπιμπερό σε κύπελλο: 1 τεμάχιο

Κουμπωτό καπάκι για βελτιωμένη υγιεινή: 1 τεμάχιο

Μαλακή θηλή μέτριας ροής: 1 τεμάχιο

Στάδια ανάπτυξης

Στάδιο: 4 μήνες +

Χώρα προέλευσης

Αγγλία

Υλικό κατασκευής

Μπιμπερό: Χωρίς BPA*, Πολυπροπυλένιο

Θηλή: Χωρίς BPA*, Σιλικόνη

Βάρος και διαστάσεις

Διαστάσεις συσκευασίας F: 130 x 110 x 60 μμ

Αριθμός συσκευασιών F στη συσκευασία A:

6 τεμάχιο

Βάρος προϊόντος: 0,09 κ.

 

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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