
 

Damlatmaz Bardak

 

İçerken damlatmaz

200 ml/7 oz

6 ay+

 

SCF751/07
İçerken damlatmaz
Biberondan bardağa kolay geçiş

Yeni Philips Avent BPA içermeyen damlatmaz bardak, patent aşamasında olan ve

akıtmamayı garanti eden bir valf içerir. Yumuşak bardak ucu ve kulplar,

çocuğunuzun içeceğini kolayca içmesini sağlar. Çocuğunuz için kolaylık, sizin için

rahatlık.

Akıtmaz

Sızıntı yapmaz! Anneler tarafından onaylandı

Bardağa geçiş için ideal ilk adım

Açılı bardak ucu başın daha az eğilmesini sağlar

Küçük eller için yumuşak dokunuşlu eğitici kulplar

Siz ve bebeğiniz için rahatlık

Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

Hijyenik kapak bardağın hareket halindeyken temiz kalmasını sağlar

Diğer avantajlar

Bu bardak BPA içermeyen malzemelerden üretilmiştir

Philips Avent biberonlar ve bardaklarla uyumludur



Damlatmaz Bardak SCF751/07

Özellikler Teknik Özellikler

Açılı bardak ucu

Açılı bardak ucu, çocukların ilk yudumlarını

başlarını arkaya doğru çok fazla eğmeden

kolayca almalarına yardımcı olmak için

tasarlanmıştır.

Ergonomik eğitici kulplar

Eğitici kulplar, bebeğinizin kendi başına

bardağı tutmasına ve içmesine yardımcı olur.

Bu kulplar, küçük ellerin kolayca tutabileceği

bir şekle sahip olmanın yanı sıra, bebeğinizin

elinden kaymaması için kauçuk ile

kaplanmıştır.

BPA İçermez

Bu Philips Avent bardak, BPA içermeyen

malzemelerden üretilmiştir.

Philips Avent uyumluluğu

Cam biberonlar ve Alıştırma/My First Big Kid

bardakları hariç tüm Philips Avent biberonlar ve

bardaklar uyumludur. Böylece bebeğinizin özel

gelişim ihtiyaçlarına uygun olan ideal bardağı

oluşturmak için ürünleri birbiriyle

eşleştirebilirsiniz.

Hijyen kapağı

Koruyucu hijyen kapağı, evde veya dışarıda

bardak ucunu her zaman temiz tutar.

Bulaşık makinesinde yıkanabilir

Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

Paket içeriği

Yumuşak bardak ucu: 1 adet

Bardak (200 ml): 1 adet

Gövde: 1 adet

Valf: 1 adet

Kolay kapanır hijyenik kapak: 1 adet

Gelişim aşamaları

Aşamalar: 6 ay +

Menşei

Endonezya

Malzeme

Damlatmaz bardak: Polipropilen, TPE

Ağırlık ve boyutlar

F-box boyutları: 178 x 125 x 90 mm

A-box içinde F-box sayısı: 6 adet

Ürün ağırlığı: 0,1 kg

Aksesuarlar

Yedek parça: Yedek bardak ucu SCF252

 

Philips Yeşil Logo

Philips Çevreci Ürünler maliyetleri, enerji

tüketimini ve CO2 emisyonunu azaltabilir. Peki

nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği,

Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri

dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü

güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak

Alanlarından en az birinde, çevre için önemli

katkılar sağlıyor.
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