
Чаша с улей
 

200 мл

6 м +, мек накрайник

 
SCF750/00

Лесен преход от шише към чашка
Чаша с улей за лесно пиене без разливане

Чашата с улей Philips Avent SCF750/00 без бисфенол-A (BPA) е невероятно добре защитена

от разливане, независимо дали се използва вкъщи или навън, а освен това от нея се пие

лесно. Улеите с клапани стават и за бутилките за хранене, за да предпазите и тях от

разливане.

Идеалната първа стъпка към пиенето от чаша

Мек и гъвкав улей за лесна първа глътка

Измерителна скала върху чашката

Без разливане

Капачката с щракване пази улея чист

Мек накрайник с патентован клапан без разливане

Лесно почистване

Цялата чашка може да бъде стерилизирана с хигиенни цели

Всички части са подходящи за съдомиялна машина, което дава удобство

Не съдържа бисфенол-A (BPA)

Тази чаша е направена от материали без бисфенол-A



Чаша с улей SCF750/00

Акценти Спецификации

Чашата е подходяща за съдомиялна машина

Всички части са подходящи за съдомиялна машина,

което дава удобство

Лесно почистване

Цялата чашка може да бъде стерилизирана с

хигиенни цели

Капачката с щракване пази улея чист

Капачката с щракване пази улея чист

Мек и гъвкав улей

Мек и гъвкав улей за лесна първа глътка

Мек накрайник с клапан без разливане

Патентованият клапан на чашата с улей Philips Avent

контролира потока и предотвратява разливането

дори при обръщане надолу или оставяне в

хоризонтално положение

Не съдържа бисфенол-A (BPA)

Тази чаша Philips Avent е направена от материали без

бисфенол-A.

 

Страна на произход

Китай

Какво включва

Мек улей: 1 бр.

Чаша (200 мл/7 унции): 1 бр.

Дръжка: 1 бр.

Стадии на развитие

Стадии: 6-12 месеца+

Тегло и размери

Тегло на изделието: 0,118 кг

Нето размери на изделието без принадлежностите:

76 (Д) X 112 (Ш) X 130 (В) мм

Брой F-кутии в една A-кутия: 6 бр.

Размери на F-кутията: 76 (Д) X 112 (Ш) X 168

(В) мм
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