
Κύπελλο με στόμιο

 
Γουλιές χωρίς διαρροές

9oz/260ml

12 μηνών+

Σκληρό στόμιο

 

SCF753 Γουλιές χωρίς διαρροές
Εύκολη μετάβαση από το μπιμπερό στο κύπελλο

Το κύπελλο της Philips Avent χωρίς BPA διαθέτει βαλβίδα για την οποία εκκρεμεί δίπλωμα

ευρεσιτεχνίας, η οποία εγγυάται την αποφυγή διαρροών. Οι μαλακές αντιολισθητικές λαβές

είναι εύκολες στο κράτημα για τα μικρά χεράκια και το σκληρό στόμιο είναι ανθεκτικό στις

δαγκωνιές. Ευκολία για το μικρό σας, άνεση για εσάς!

Χωρίς διαρροές

Χωρίς διαρροές! Το επιβεβαίωσαν και οι μαμάδες

Εύκολη μετατροπή σε κύπελλο ελεύθερης ροής

Το ιδανικό πρώτο βήμα για το κύπελλο

Το κεκλιμένο στόμιο μετριάζει την κλίση του κεφαλιού

Μαλακές εκπαιδευτικές λαβές για μικρά χεράκια

Άνεση για εσάς και το μωρό σας

Όλα τα μέρη πλένονται στο πλυντήριο πιάτων

Καπάκι για βελτιωμένη υγιεινή διατηρεί το κύπελο καθαρό στις μετακινήσεις σας

Άλλα οφέλη

Αυτό το κύπελλο είναι κατασκευασμένο από υλικό χωρίς BPA

Συμβατότητα με τα μπιμπερό και τα κύπελλα της Philips Avent



Κύπελλο με στόμιο SCF753/02

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Χωρίς διαρροές! Το επιβεβαίωσαν και οι μαμάδες

Ξεχάστε την ακαταστασία! Με τη νέα βαλβίδα, για την

οποία εκκρεμεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το νερό

βγαίνει από το κύπελλο μόνο όταν το παιδί πίνει από

το στόμιο.

Κεκλιμένο στόμιο

Το κεκλιμένο στόμιο έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τα

νήπια να πίνουν εύκολα τις πρώτες τους γουλιές,

χωρίς να πρέπει να γείρετε το κεφαλάκι τους

υπερβολικά προς τα πίσω.

Εργονομικές εκπαιδευτικές λαβές

Οι εκπαιδευτικές λαβές βοηθούν τα νήπια να

κρατούν το κύπελλο και να πίνουν αυτόνομα. Αυτές

οι λαβές είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να μπορούν

να τις πιάνουν εύκολα τα μικρά χεράκια, ενώ

επιπλέον διαθέτουν αντιολισθητική προστασία από

καουτσούκ.

Χωρίς ΒΡΑ

Αυτό το κύπελλο Philips Avent είναι κατασκευασμένο

από υλικό χωρίς BPA.

Συμβατότητα με τα προϊόντα της Philips Avent

Όλα τα μπιμπερό και τα κύπελλα της Philips Avent

είναι συμβατά, εκτός από τα γυάλινα μπιμπερό και τα

κύπελλα για νήπια/κύπελλα εκμάθησης. Έτσι, μπορείτε

να κάνετε συνδυασμούς και να φτιάξετε το τέλειο

κύπελλο, ανάλογα με τις αναπτυξιακές ανάγκες του

δικού σας παιδιού.

Καπάκι υγιεινής

Ανεξάρτητα από το αν το χρησιμοποιείτε στο σπίτι ή

στις μετακινήσεις σας, το προστατευτικό καπάκι

υγιεινής διατηρεί το κύπελλο πάντα καθαρό.

Το κύπελλο πλένεται σε πλυντήριο πιάτων

Όλα τα μέρη πλένονται στο πλυντήριο πιάτων

Τι περιλαμβάνεται

Κύπελλο (260ml/9oz): 1 τεμάχιο

Λαβή με ενσωματωμένο στόμιο: 1 τεμάχιο

Βαλβίδα: 1 τεμάχιο

Κουμπωτό καπάκι για βελτιωμένη υγιεινή: 1 τεμάχιο

Στάδια ανάπτυξης

Στάδια: 12 μήνες +

Χώρα προέλευσης

Ινδονησία

Υλικό κατασκευής

Κύπελλο με στόμιο: Πολυπροπυλένιο

Βάρος και διαστάσεις

Διαστάσεις συσκευασίας F: 183 x 125 x 90 χιλιοστά

Αριθμός συσκευασιών F στη συσκευασία A:

6 τεμάχιο

Βάρος προϊόντος: 0,102 κ.

 

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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