
Pohár s náustkom

 

Pitie bez rozlievania

9 oz/260 ml

12 m+

Tvrdý náustok

 

SCF753

Pite, nerozlievajte
Jednoduchý prechod od fľaše na hrnček

Pohár s krytkou Philips Avent bez obsahu BPA obsahuje ventil, ktorý bude

čoskoro chránený patentom a zaručuje ochranu pred vytekaním. Mäkké rukoväte,

ktoré sa nešmýkajú, zabezpečia ľahké uchopenie malými rúčkami a tvrdý náustok

je odolný voči prehryznutiu. Jednoduché pre vaše dieťa, praktické pre vás.

Ochrana proti rozliatiu

Bez únikov! Potvrdené mamami

Jednoduchá premena na pohár s voľným prietokom

Ideálny prvý krok k pitiu z hrnčeka

Šikmý náustok obmedzuje zaklonenie hlavy

Držadlá na učenie sú jemné na dotyk a navrhnuté pre detské rúčky

Pohodlný pre vás i vaše dieťa

Všetky časti sú umývateľné v umývačke riadu pre vyššie pohodlie

Hygienická krytka udržiava na cestách náustok čistý

Ďalšie výhody

Tento pohár je vyrobený z materiálov bez obsahu BPA

Kompatibilné s fľašami a pohármi Philips Avent



Pohár s náustkom SCF753/04

Hlavné prvky Technické údaje

Bez únikov! Potvrdené mamami

Už žiadny neporiadok! Nový ventil, ktorý bude

čoskoro chránený patentom, zabezpečuje, že

voda vyteká len vtedy, keď dieťa pije z náustku.

Šikmý náustok

Šikmý náustok je navrhnutý tak, aby pomohol

batoľatám ľahko sa po prvýkrát napiť bez

nadmerného zaklonenia hlavy.

Ergonomické nácvičné držadlá

Držadlá na učenie pomáhajú batoľaťu držať

pohár a samostatne piť. Držadlá sú navrhnuté

tak, aby umožňovali dieťaťu jednoduché

uchopenie, a majú zároveň pogumovanú

protišmykovú rukoväť.

Bez obsahu BPA

Tento pohár Philips Avent je vyrobený

z materiálov bez obsahu BPA.

Kompatibility Philips Avent

Všetky fľaše a poháre Philips Avent okrem

sklenených fliaš a pohára umožňujúceho piť

ako dospelí/môjho prvého pohára pre veľké

deti sú kompatibilné. Môžete ich tak

kombinovať a prispôsobiť, aby ste vytvorili

dokonalý pohár, ktorý vyhovuje individuálnym

vývojovým potrebám vášho batoľaťa.

Hygienické veko

Či už ste doma alebo na cestách, ochranné

hygienické veko vždy udrží náustok čistý.

Pohár je možné umývať v umývačke riadu

Všetky časti sú umývateľné v umývačke riadu

pre vyššie pohodlie

Čo je súčasťou balenia

Pohár (260 ml/9 oz): 1 ks

Držadlo s integrovaným náustkom: 1 ks

Ventil: 1 ks

Nasadzovacia hygienická krytka: 1 ks

Vývojové stupne

Stupne: 12 mesiacov +

Krajina pôvodu

Indonézia

Materiál

Pohár s náustkom: Polypropylén

Hmotnosť a rozmery

Rozmery F boxu: 183 x 125 x 90 mm

Počet F boxov v A boxe: 6 ks

Hmotnosť výrobku: 0,102 kg

 

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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