
Hrneček s hubičkou

 
200 ml

Měkká hubička pro děti od
6 měsíců

 
SCF750/00

Snadný přechod od lahve k hrnečku
Hrneček s hubičkou pro snadné pití bez rozlití

Tento hrneček s hubičkou Philips Avent SCF750/00 bez obsahu BPA je úžasně

odolný proti rozlití, ať se používá doma nebo venku – a přesto se z něj snadno

pije. Hubička s ventilem je vhodná i pro lahve na krmení, takže se ani tam nemusíte

obávat rozlití.

Ideální první krok k pití z hrnečku

Měkká a flexibilní hubička pro snadné první pití

Odměrka na hrnečku

Nevylévá se

Zaklap. víčko udržuje hubičku čistou

Měkká hubička s patentovaným těsnicím ventilem

Snadné čištění

Pro zachování hygieny lze celý hrneček sterilizovat

Pro pohodlí lze všechny součásti mýt v myčce

Bez BPA

Tento hrneček je vyroben z materiálů bez obsahu BPA



Hrneček s hubičkou SCF750/00

Přednosti Specifikace

Hrneček lze mýt v myčce

Pro pohodlí lze všechny součásti mýt v myčce

Snadné čištění

Pro zachování hygieny lze celý hrneček

sterilizovat

Zaklap. víčko udržuje hubičku čistou

Zaklap. víčko udržuje hubičku čistou

Měkká a flexibilní hubička

Měkká a flexibilní hubička pro snadné první pití

Měkká hubička s těsnicím ventilem

Patentovaný ventil hubičky hrnečku Philips

Avent kontroluje tok a zaručuje, že nedojde

k rozlití, a to i tehdy, je-li hrneček otočen nebo

ponechán na boku

Bez BPA

Tento hrneček Philips Avent je vyroben

z materiálů bez obsahu BPA.

 

Země původu

Číně: Ano

Co je součástí

Měkká hubička: 1 ks

Hrneček (200 ml): 1 ks

Rukojeť: 1 ks

Stupně vývoje

Stupně: 6–12 měsíců+

Hmotnost a rozměry

Hmotnost výrobku: 0,118 kg

Čisté rozměry výrobku bez příslušenství:

H × Š × V: 76 × 112 × 130 mm

Počet balení F v balení A: 6 ks

Rozměry F-balení: H × Š × V:

76 × 112 × 168 mm
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