
Lonček z ustnikom

 

Pitje brez polivanja

340 ml

18 m+

 

SCF755/00

Pitje brez polivanja
Enostavno od stekleničke do lončka

Novi lonček za pitje Philips Avent brez bisfenola A ima patentiran ventil, ki

preprečuje polivanje. Na ugrize odporen ustnik in ročaji malčku omogočajo

enostavno pitje. Enostavno za vašega otroka, pripravno za vas.

Brez polivanja

Brez polivanja. Mame so potrdile

Enostavna sprememba v lonček s prostim pretokom

Idealen prehod na lonček za pitje

Nagnjen ustnik olajša nagib glavice

Mehki ročaji za samostojno pitje, ki se prilegajo drobnim otrokovim ročicam

Priročno za vas in vašega otroka

Vse dele lahko priročno očistite v pomivalnem stroju.

Higienski pokrovček za čist lonček na poti

Druge prednosti

Lonček je izdelan iz materiala brez bisfenola A

Združljiva s stekleničkami in lončki Philips Avent



Lonček z ustnikom SCF755/00

Značilnosti Specifikacije

Brez polivanja. Mame so potrdile

Nič več polivanja. Nov ventilček z vloženim

patentom zagotavlja, da tekočina izteka samo,

ko otrok pije iz lončka.

Nagnjen ustnik

Nagnjen ustnik je oblikovan tako, da malčkom

olajša prve požirke, saj jim glavice ni treba

pretirano nagniti nazaj.

Ergonomski ročaji

Ročaji so oblikovani tako, da malček lonček

lahko samostojno drži in pije iz njega. Ročaji

omogočajo enostaven oprijem in so prevlečeni

z gumo, da ne drsijo iz majhnih rok.

Brez bisfenola A

Lonček Philips Avent je izdelan iz materiala

brez bisfenola A.

Združljivost z izdelki Philips Avent

Vse stekleničke in lončki Philips Avent so

združljivi, razen steklenih stekleničk in lončkov

za velike malčke/velike otroke (My First Big Kid

Cup). Mešajte in združujte posamezne dele in

ustvarite popoln lonček za specifične razvojne

potrebe vašega otroka.

Higienski pokrovček

Zaščitni higienski pokrovček poskrbi, da je

ustnik čist tako doma kot na poti.

Lonček lahko perete v pomivalnem stroju

Vse dele lahko priročno očistite v pomivalnem

stroju.

Kaj vsebuje

Skodelica (340 ml): 1 kosa

Ročaj z vgrajenim dulcem: 1 kosa

Ventilček: 1 kosa

Zaščitni higienski pokrovček: 1 kosa

Stopnje razvoja

Stopnje: 18 mesecev +

Država porekla

Indonezija

Material

Lonček z ustnikom: Polipropilen

Teža in dimenzije

Dimenzije škatle F: 194 x 125 x 9 mm

Št. paketov F v paketu A: 6 kosa

Teža izdelka: 0,106 kg

 

Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko

zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste

ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih Philipsovega

prizadevanja za varovanje okolja – energijska

učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža,

recikliranje in odlaganje ter zanesljivost

celotno življenjsko dobo.
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