
 

Cană cu tetină de
formare

 

Sorbire fără scurgeri

7 oz/200 ml

Peste 6 luni

 

SCF746/03

Sorbire fără scurgeri
Trecere uşoară de la biberon la cană

Cana anti-scurgere Philips Avent fără BPA are o tetină din silicon moale care

asigură băutul fără scurgeri. Cu ajutorul mânerelor moi, copilul tău poate învăţa să

bea singur. Simplu pentru copilul tău, convenabil pentru tine.

Fără vărsare

Supapă integrată pentru sorbire fără vărsare

Primul pas către băutul din cană

Tetina înclinată reduce nevoia de a înclina capul

Mânere de trecere cu atingere delicată, pentru mâini mici

Comod pentru tine şi copil

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

Capac igienic, pentru a menţine cana curată în călătorii

Alte beneficii

Cana este fabricată dintr-un material care nu conţine BPA

Compatibilă cu biberoanele şi cănile Philips Avent



Cană cu tetină de formare SCF746/03

Repere Specificaţii

Cană fără vărsare

Supapă integrată pentru sorbire fără vărsare

Tetină înclinată

Tetina înclinată este concepută pentru a-i

ajuta pe copiii mici să soarbă primele

înghiţituri, fără a înclina prea mult capul pe

spate.

Mânere de trecere ergonomice

Mânerele de trecere ajută copilul să ţină cana

şi să bea independent. Aceste mânere au o

formă special concepută pentru ca mâinile mici

să o prindă cu uşurinţă şi sunt şi cauciucate,

pentru o prindere fără alunecare.

Fără BPA

Această cană Philips Avent este fabricată

dintr-un material care nu conţine BPA.

Cană lavabilă în maşina de spălat

Toate piesele sunt lavabile în maşina de spălat

vase pentru mai mult confort

Compatibilitate cu gama Philips Avent

Toate biberoanele şi cănile Philips Avent sunt

compatibile, mai puţin biberoanele din sticlă şi

cănile „Sunt mare”/„Prima mea cană de copil

mare”. Poţi combina şi potrivi aşadar piesele

pentru a crea cana perfectă, care să se

potrivească nevoilor individuale de dezvoltare

ale copilului tău.

Capac igienic

Fie că eşti acasă sau în călătorii, capacul

igienic de protecţie menţine gura de scurgere

mereu curată.

Include

Cană (200 ml/7 oz): 1 buc.

Mâner: 1 buc.

Capac igienic, cu aplicare rapidă: 1 buc.

Tetină de formare din silicon: 1 buc.

Etape de dezvoltare

Etapă: Peste 6 luni

Ţara de origine

Indonezia

Material

Cană cu tetină de formare: Polipropilenă,

Silicon

Greutate şi dimensiuni

Dimensiune cutie: 178 x 125 x 90 mm

Număr de cutii în bax: 6 buc.

Greutate produs: 0,1 kg

Accesorii

Piesă de schimb: Tetină de formare de schimb
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