Předprodejní letáček pro země: Česká republika (2018, Říjen 28)
Hrneček s hubičkou
• Pití bez rozlití
• 260 ml
• od 12 měsíců
• Tvrdá hubička

SCF753

Pití bez rozlití
Snadný přechod od lahve k hrnečku
Hrneček na pití Philips Avent bez obsahu BPA je vybaven patentovaným ventilem, který zaručuje, že tekutina neunikne. Měkké
protiskluzové rukojeti umožňují snadné uchopení malýma ručičkama a tvrdá hubička je odolná proti rozkousání. Pohodlný pro
vaše dítě, výhodný pro vás.
Výhody

Nevylévá se
• Neteče! Maminky potvrzují
• Snadná změna na hrneček s volným průtokem

Ideální první krok k pití z hrnečku
• Zahnutá hubička zmírňuje zaklánění hlavy
• Měkká držadla na učení pro malé dětské ručičky

Pohodlný pro vás a vaše dítě

• Hygienické víčko udržuje hrneček v čistotě i na cestách
• Pro pohodlí lze všechny součásti mýt v myčce

Další výhody
• Tento hrneček je vyroben z materiálů bez obsahu BPA
• Kompatibilní s lahvemi a hrnečky Philips Avent

Vlastnosti
Neteče! Maminky potvrzují

Kompatibilní s výrobky Philips Avent

Již žádný nepořádek! Nový ventil přihlášený k patentování zajišťuje, že voda
vytéká pouze tehdy, když dítě pije z hubičky.
Zahnutá hubička

Všechny lahve a hrnečky Philips Avent (mimo skleněných lahví a hrnků
Grown-up/My First Big Kid) jsou spolu kompatibilní, takže můžete vytvořit
dokonalý hrneček, který se přizpůsobí individuálním potřebám vašeho
batolete.
Zahnutá hubička je navržena tak, aby pomoha batolatům snadno začít s pitím
bez toho, že by příliš nakláněla hlavičku.
Ergonomické rukojeti na učení

Hygienické víčko
Ať již jste doma nebo na cestách, ochranné hygienické víčko udržuje hubičku
v čistotě
Hrneček lze mýt v myčce

Držadla na učení umožní vašemu batoleti samostatně pít. Měkká držadla
s protiskluzovou vrstvou jsou tvarována pro snadné uchopení malýma
ručičkama.
Bez BPA

Tento hrneček Philips Avent je vyroben z materiálů bez obsahu BPA.
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Specifikace
Upozorňujeme, že toto je předprodejní letáček. Letáček obsahuje aktuální dostupné informace v rámci výše zmíněných zemí. Obsah letáčku lze měnit bez předchozího upozornění.
Společnost Philips nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah tohoto letáčku.

Co je součástí
Hrneček (260 ml)
Držadlo s integrovanou hubičkou
Ventil
Zaklapávací hygienická krytka

Rozměry balení
1 ks
1 ks

Výška
Šířka
Hloubka
Čistá hmotnost
Hrubá hmotnost
EAN
Počet zahrnutých
výrobků
Země původu
Kód harmonizovaných systémů

1 ks
1 ks

Stupně vývoje
Stupně

12 měsíců +

Země původu
Indonésie

Ano

Délka
Šířka
Výška
Hrubá hmotnost
EAN
Počet spotřebitelských balení

Polypropylen

Hmotnost a rozměry
Rozměry F-balení
Počet balení F
v balení A
Hmotnost výrobku

ID
392410

Vnější obal

Materiál
Hrneček s hubičkou

18,30 cm
12,50 cm
9,00 cm
0,10 kg
0,11 kg
08710103817093
1

183 × 125 × 90 mm
6 ks

50,10 cm
13,20 cm
15,00 cm
0,83 kg
18710103817090
6

0,102 kg
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