
 

Kubek z ustnikiem

 

Picie bez rozlewania

260 ml

12 m+

 

SCF747/02

Picie bez rozlewania
Pozwala łatwo przejść od karmienia z butelki do picia z kubka

Kubek niekapek Philips Avent nie zawiera bisfenolu A. Ma miękkie uchwyty i

miękki silikonowy ustnik, który zapewnia picie bez rozlewania. Wspomaga naukę

samodzielnego picia, ponieważ jest wygodny w obsłudze dla dziecka.

Niekapek

Wbudowany zawór zapobiega rozlewaniu podczas picia

Idealny pierwszy krok do używania kubka

Zakrzywiony ustnik pozwala uniknąć nadmiernego odchylania głowy

Miękkie uchwyty kubka treningowego ułatwiające dziecku chwytanie

Wygoda dla Ciebie i Twojego dziecka

Wszystkie elementy można myć w zmywarce

Higieniczna nasadka pozwala utrzymać kubek w czystości w podróży

Inne zalety

Ten kubek został wykonany z materiału niezawierającego bisfenolu A

Zgodność ze wszystkimi butelkami i kubkami Philips Avent



Kubek z ustnikiem SCF747/02

Zalety Dane techniczne

Kubek niekapek

Wbudowany zawór zapobiega rozlewaniu

podczas picia

Zakrzywiony ustnik

Zakrzywiony ustnik został zaprojektowany, aby

ułatwić dzieciom pierwsze łyki i uniknąć

nadmiernego odchylania głowy do tyłu.

Ergonomiczne uchwyty kubka treningowego

Uchwyty kubka treningowego pomagają

dziecku trzymać kubek i pić samodzielnie.

Mają one kształt dostosowany do małych

rączek i są gumowe, co zapewnia lepszy

chwyt.

Nie zawiera bisfenolu A

Kubek Philips Avent został wykonany z

materiału niezawierającego bisfenolu A.

Kubek można myć w zmywarce

Wszystkie elementy można myć w zmywarce

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.

Higieniczna nasadka

W domu i w podróży higieniczna nasadka

sprawia, że ustnik jest zawsze czysty.

Zawartość zestawu

Kubek (260 ml): 1 szt.

Uchwyt: 1 szt.

Higieniczna nasadka na zatrzask: 1 szt.

Silikonowy ustnik: 1 szt.

Etapy rozwoju

Etap: 12 miesięcy +

Kraj pochodzenia

Indonezja

Materiał

Kubek z ustnikiem: Polipropylen, Silikon

Waga i wymiary

Wymiary pojedynczego opakowania:

183 x 125 x 90 mm

Liczba pojedynczych opakowań w

opakowaniu zbiorczym: 6 szt.

Waga produktu: 0,1 kg

Części zamienne

Części zamienne: SCF745/00, SCF252/05
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