
Kop med drikketud

 

Drik, uden dryp

260 ml

12m+

Hård tud

 

SCF753

Drik, uden dryp
Nem overgang fra flaske til bæger

Den BPA-fri kop med drikketud fra Philips Avent har en patentanmeldt ventil, der

garanterer mod lækage. De bløde, skridsikre håndgreb sikrer, at det er nemt for

små hænder at holde om koppen, og den hårde drikketud tåler bid. Nemt for dit

barn, bekvemt for dig.

Drypfri

Helt tæt! Mødre bekræfter det

Kan let omdannes til en kop med frit løb

Det ideelle første skridt ved overgangen til en drikkekop

Vinklet tud forhindrer, at hovedet vipper

Øvebæger med bløde håndtag til små hænder

Praktisk for dig og din baby

Alle delene tåler opvaskemaskine

Hygiejnisk låg holder koppen ren på farten

Andre fordele

Denne kop er fremstillet af BPA-frit materiale

Kompatibel med Philips Avent-flasker og -kopper



Kop med drikketud SCF753/02

Vigtigste nyheder Specifikationer

Helt tæt! Mødre bekræfter det

Ikke mere griseri! Den nye patenterede ventil

sikrer, at der kun kommer vand ud, når barnet

drikker af tuden.

Vinklet drikketud

Den vinklede tud er udviklet til at hjælpe

småbørn, så de lettere kan drikke uden at vippe

hovedet for meget tilbage.

Ergonomiske øvehåndtag

Øvebægeret hjælper dit lille barn med at holde

koppen og selv drikke. Disse håndtag er formet,

så små hænder let kan gribe om dem, og de er

samtidig belagt med gummi, så de ikke

smutter ud af hånden.

BPA-fri

Denne Philips Avent-kop er fremstillet af BPA-

frit materiale.

Philips Avent-kompatibilitet

Alle Philips Avent-flasker og -kopper er

kompatible, med undtagelse af glasflaskerne

og Grown-up-kopper/My First Big Kid-kopper.

Du kan altså sammensætte din perfekte kop,

der passer til din babys individuelle

udviklingsbehov.

Hygiejnisk låg

Uanset om du er hjemme eller på farten,

holder det beskyttende hygiejniske låg altid

drikketuden ren

Koppen tåler opvaskemaskine

Alle delene tåler opvaskemaskine

Hvad følger med

Kop (260 ml): 1 stk.

Håndtag med indbygget hældetud: 1 stk.

Ventil: 1 stk.

Hygiejnisk beskyttelseshætte, der klikkes på:

1 stk.

Udviklingsfaser

Faser: 12 måneder +

Oprindelsesland

Indonesien

Materiale

Kop med drikketud: Polypropylen

Vægt og dimensioner

F-boksens mål: 183 x 125 x 90 mm

Antal F-bokse pr. A-boks: 6 stk.

Produktvægt: 0,102 kg

 

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt

garanteret lang levetid.
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