
 

Kubek z ustnikiem

 

Picie bez rozlewania

260 ml

12 m+

Twardy ustnik

 

SCF753/05

Picie bez rozlewania
Pozwala łatwo przejść od karmienia z butelki do picia z kubka

Nowy, niezawierający bisfenolu A kubek niekapek Philips Avent jest wyposażony

w zgłoszony do patentu zawór chroniący przed rozlewaniem. Miękkie uchwyty

bezpoślizgowe mają kształt ułatwiający dziecku trzymanie, a twardy ustnik jest

odporny na gryzienie. Kubek zapewnia wygodę i Tobie, i dziecku.

Niekapek

Bez wyciekania! Mamy potwierdzają

Łatwa nauka picia z kubka o dużym wypływie

Idealny pierwszy krok do używania kubka

Zakrzywiony ustnik pozwala uniknąć nadmiernego odchylania głowy

Miękkie uchwyty kubka treningowego ułatwiające dziecku chwytanie

Wygoda dla Ciebie i Twojego dziecka

Wszystkie elementy można myć w zmywarce

Higieniczna nasadka pozwala utrzymać kubek w czystości w podróży

Inne zalety

Ten kubek został wykonany z materiału niezawierającego bisfenolu A

Zgodność ze wszystkimi butelkami i kubkami Philips Avent



Kubek z ustnikiem SCF753/05

Zalety Dane techniczne

Bez wyciekania! Mamy potwierdzają

Dość bałaganu! Nowy, zgłoszony do patentu

zawór sprawia, że woda wypływa tylko wtedy,

gdy dziecko pije z ustnika.

Zakrzywiony ustnik

Zakrzywiony ustnik został zaprojektowany, aby

ułatwić dzieciom pierwsze łyki i uniknąć

nadmiernego odchylania głowy do tyłu.

Ergonomiczne uchwyty kubka treningowego

Uchwyty kubka treningowego pomagają

dziecku trzymać kubek i pić samodzielnie.

Mają one kształt dostosowany do małych

rączek i są gumowe, co zapewnia lepszy

chwyt.

Nie zawiera bisfenolu A

Kubek Philips Avent został wykonany z

materiału niezawierającego bisfenolu A.

Zgodność z serią Philips Avent

Wszystkie butelki i kubki Philips Avent są ze

sobą zgodne z wyjątkiem butelek ze szkła i

kubków do nauki samodzielnego picia.

Dobieraj i łącz różne elementy, aby stworzyć

kubek idealnie dopasowany do

indywidualnych potrzeb rozwijającego się

dziecka.

Higieniczna nasadka

W domu i w podróży higieniczna nasadka

sprawia, że ustnik jest zawsze czysty.

Kubek można myć w zmywarce

Wszystkie elementy można myć w zmywarce

Zawartość zestawu

Kubek (260 ml): 1 szt.

Uchwyt ze zintegrowanym ustnikiem: 1 szt.

Zawór: 1 szt.

Higieniczna nasadka na zatrzask: 1 szt.

Etapy rozwoju

Etapy: 12 miesięcy +

Kraj pochodzenia

Indonezja

Materiał

Kubek z ustnikiem: Polipropylen

Waga i wymiary

Wymiary pojedynczego opakowania:

183 x 125 x 90 mm

Liczba pojedynczych opakowań w

opakowaniu zbiorczym: 6 szt.

Waga produktu: 0,102 kg

 

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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