
Κιτ μετάβασης από

μπιμπερό σε κύπελλο

 

9oz

Θηλή μεταβλητής ροής

 
SCF683/07

Το πρώτο βήμα του μωρού για τη χρήση κυπέλλου
Λαβές για εύκολο χειρισμό

Σχεδιασμένο ώστε να είναι απαλό για τα ούλα του μωρού, με μαλακό στόμιο αποτροπής έκχυσης

Βοηθά το μωρό σας να μάθει να πίνει ανεξάρτητα

Προσαρτήστε τις πρακτικές λαβές στο μπιμπερό

Απαλό για τα ούλα του μωρού σας

Μαλακό και ασφαλές στόμιο

Πρακτικές λαβές

Αποσπώμενες λαβές για εύκολο κράτημα

0% BPA (χωρίς βισφενόλη Α)

Το μπιμπερό είναι κατασκευασμένο από PP - ένα υλικό χωρίς BPA

Λειτουργεί και ως κύπελλο μετάβασης

Αντικαταστήστε τη θηλή με το μαλακό στόμιο



Κιτ μετάβασης από μπιμπερό σε κύπελλο SCF683/07

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Προσαρτήστε τις πρακτικές λαβές

Προσαρτήστε τις πρακτικές λαβές στο μπιμπερό

Αποσπώμενες λαβές για εύκολο κράτημα

Απλά τοποθετήστε τις λαβές εύκολου κρατήματος στο

μπιμπερό για να βοηθήσετε το μωρό σας να μάθει να

πίνει μόνο του.

Μαλακό και ασφαλές στόμιο

Αντικαταστήστε τη θηλή με το μαλακό στόμιο

αποτροπής έκχυσης - έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι

απαλό για τα ούλα του μωρού σας

Αντικαταστήστε με το μαλακό στόμιο

Μετατρέψτε το μπιμπερό αντικαθιστώντας τη θηλή με

το μαλακό στόμιο αποτροπής έκχυσης

0% BPA (χωρίς βισφενόλη Α)

Το μπιμπερό είναι κατασκευασμένο από PP - ένα

υλικό χωρίς BPA

 

Στάδια ανάπτυξης

Στάδια: 0 - 6 μηνών, 6 μήνες+

Υλικό κατασκευής

Χωρίς BPA*: ΝΑΙ

Μπιμπερό

Χωρητικότητα: 260 ml

Υλικό κατασκευής: Χωρίς ΒΡΑ

Χώρα προέλευσης

Αγγλία: ΝΑΙ

Σχεδιασμός

Σχεδιασμός μπιμπερό: Εύκολη συναρμολόγηση,

Εύκολος καθαρισμός, Εύκολο κράτημα, Πλατύς

λαιμός

Τι περιλαμβάνεται

Μπιμπερό για φυσικό τάισμα: 1 τεμάχιο

Πρακτικές λαβές: 1 τεμάχιο

Μαλακή θηλή μεταβλητής ροής: 1 τεμάχιο

Μαλακό στόμιο: 1 τεμάχιο

Θολοειδές καπάκι:

1 τεμάχιο

Βιδωτός δακτύλιος: 1 τεμάχιο

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν

χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα

ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή

στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

Ημερομηνία έκδοσης

2019‑04‑09

Έκδοση: 2.0.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

