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Copo antivazamento

200 ml

Seis meses ou mais

 

SCF751/03

Copos antivazamento
Fácil transição da mamadeira para o copo

Os novos copos isentos de bisfenol Philips Avent contam com uma válvula de patente pendente que evita

vazamentos. O bico macio e as alças garantem facilidade de uso para o seu bebê. Fáceis de ser usados pelo

seu filho e práticos para o seu dia a dia.

Antivazamento

Sem vazamento! Comprovado pelas mães

Ideal para uma fácil transição para o copo

O bico ajustável reduz a inclinação da cabeça

Alças de treinamento macias para as mãozinhas do bebê

Práticos para você e para o seu bebê

Todas as peças são próprias para lava-louças

Tampa higiênica para manter o copo limpo em qualquer lugar

Outros benefícios

Copo livre de BPA

Compatível com mamadeiras e copos Philips Avent



Copo pinguim SCF751/03

Destaques Especificações

O copo é próprio para lava-louças

Todas as peças são próprias para lava-louças

Bico inclinado

O bico ajustável foi projetado para ajudar os

bebês a dar os primeiros goles com facilidade

sem precisar inclinar a cabeça.

Isento de bisfenol

Esse copo Philips Avent é feito de material

livre de BPA.

Compatibilidade com Philips Avent

Todas as mamadeiras e copos Philips Avent

são compatíveis, excluindo as mamadeiras de

vidro e os copos Grown-up/My First Big Kid.

Assim, você pode misturar e combinar o copo

ideal às necessidades de desenvolvimento

individual das crianças.

Alças ergonômicas de treinamento

As alças de treinamento ajudam as crianças a

segurarem o copo e a beberem sozinhas.

Essas alças não têm apenas um formato para

as mãos pequenas, elas também são

emborrachadas e antideslizantes.

Tampa higiênica

Seja em casa ou em qualquer lugar, a tampa

protetora higiênica sempre mantém o copo

limpo onde quer que vocês estejam.

O que está incluído

Bico macio: 1 pcs

Copo (200 ml): 1 pcs

Alça: 1 pcs

Válvula: 1 pcs

Tampa higiênica encaixável: 1 pcs

Fases do desenvolvimento

Fases: Seis meses ou mais

País de origem

Indonésio

Material

Copo pinguim: Polipropileno, TPE

Peso e dimensões

Dimensões da caixa F: 178 x 125 x 90 mm

Nº de caixas unitárias (F-Box) na caixa

master (A-Box): 6 pcs

Peso do produto: 0,1 kg

Acessórios

Peça de reposição: Substituição do bico

SCF252

 

Selo Verde da Philips

Produto Verde Philips, com EcoDesign

aprovado internacionalmente e com auditoria

KPMG. Os Produtos Verdes da Philips podem

reduzir custos, o consumo de energia e as

emissões de CO2. Como? Eles oferecem

melhorias ambientais significativas em uma

ou mais áreas Philips Verde — Eficiência

energética, Embalagens, Substâncias

perigosas, Peso, Reciclagem e descarte e

Confiabilidade durante o período de vida útil.

Obtenha mais informações sobre produtos

verdes
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