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Łatwe przejście do picia z kubka
Ten zestaw przejściowy butelka-kubek Classic+ ułatwia dziecku rozpoczęcie picia z kubka. Dzięki wygodnym

uchwytom dziecko będzie w stanie samodzielnie pić ze znajomego smoczka.

Idealny pierwszy krok do używania kubka

Wygodne, zdejmowane uchwyty

Wygoda dla Ciebie i Twojego dziecka

Wszystkie elementy można myć w zmywarce

Inne zalety

Ten kubek został wykonany z materiału niezawierającego bisfenolu A

Zgodność ze wszystkimi butelkami i kubkami Philips Avent



Zestaw przejściowy butelka-kubek SCF625/02

Zalety Dane techniczne

Nie zawiera bisfenolu A

Kubek Philips Avent został wykonany z

materiału niezawierającego bisfenolu A.

Zgodność z serią Philips Avent

Wszystkie butelki i kubki Philips Avent są ze

sobą zgodne z wyjątkiem butelek ze szkła i

kubków do nauki samodzielnego picia.

Dobieraj i łącz różne elementy, aby stworzyć

kubek idealnie dopasowany do

indywidualnych potrzeb rozwijającego się

dziecka.

Kubek można myć w zmywarce

Wszystkie elementy można myć w zmywarce

Wygodne, zdejmowane uchwyty

Przyczep wygodne uchwyty do butelki dla

niemowląt, aby pomóc dziecku w nauce

samodzielnego picia

Zawartość zestawu

Kubek treningowy: 1 szt.

Higieniczna nasadka na zatrzask: 1 szt.

Miękki smoczek o średnim wypływie: 1 szt.

Etapy rozwoju

Etap: 4 miesiące +

Kraj pochodzenia

Wielka Brytania

Materiał

Butelka: Bez bisfenolu A*, Polipropylen

Smoczek: Bez bisfenolu A*, Silikon

Waga i wymiary

Wymiary pojedynczego opakowania:

130 x 110 x 60 mm

Liczba pojedynczych opakowań w

opakowaniu zbiorczym: 6 szt.

Waga produktu: 0,09 kg

 

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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