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SCF755/03

Helppo juoda ilman roiskeita
Helppo siirtymä pullosta mukiin

Uusi Philips Avent -nokkamuki ei sisällä BPA:ta. Venttiili, jolle on haettu patenttia,

varmistaa, ettei juoma läiky, ja puremisen kestävän nokan ansiosta pikkulapsen on

helppo juoda mukista. Helppoa lapselle, vaivatonta sinulle.

Ei läikytä

Ei vuoda! Äidit vahvistavat.

Helppo siirtyminen ensimukiin

Ihanteellinen askel ensimukiin

Viisto nokka vähentää pään kallistamisen tarvetta

Pehmeät harjoituskahvat pienille käsille

Käyttömukavuutta sinulle ja lapsellesi

Kaikki osat ovat kätevästi konepestäviä

Hygieeninen kansi pitää mukin puhtaana matkalla

Muita etuja

Muki on valmistettu materiaalista, joka ei sisällä BPA:ta

Yhteensopiva Philips Avent -tuttipullojen ja -mukien kanssa



Nokkamuki SCF755/03

Kohokohdat Tekniset tiedot

Ei vuoda! Äidit vahvistavat.

Ei enää sotkuja! Uusi patenttia odottava

venttiili varmistaa, että nokasta tulee vettä vain

silloin, kun lapsi juo.

Viisto nokka

Viiston nokan ansiosta lapsi oppii juomaan

helposti kallistamatta päätään liikaa.

Ergonomiset harjoituskahvat

Harjoituskahvat auttavat lasta pitämään mukia

kädessään ja juomaan itse. Kumipäällysteiset

kahvat sopivat pieniin käsiin ja estävät

luistamista.

Ei sisällä BPA:ta

Philips Avent -muki on valmistettu

materiaalista, joka ei sisällä BPA:ta.

Philips Avent -yhteensopivuus

Yhteensopiva kaikkien Philips Avent -

tuttipullojen ja -mukien kanssa lukuun

ottamatta lasipulloja sekä isojen lasten

Grown-up- ja My First Big Kid -mukeja.

Kokeile eri tuotteita ja löydä lapsellesi

parhaiten sopiva yhdistelmä.

Hygieeninen kansi

Hygieeninen kansi pitää nokan aina puhtaana,

niin kotona kuin matkoilla.

Muki on konepestävä

Kaikki osat ovat kätevästi konepestäviä

Kehitysvaiheet

Vaiheet: Yli 18 kuukautta

Alkuperämaa

Indonesia

Materiaali

Nokkamuki: Polypropeeni

Paino ja mitat

Tuotepakkauksen mitat: 194 x 125 x 9 mm

Tuotepakkauksia/tukkupakkaus: 6 kpl

Laitteen paino: 0,106 kg

Sisältö

Muki (340 ml): 1 kpl

Kahva ja kiinteä nokka: 1 kpl

Venttiili: 1 kpl

Hygieeninen kiinninapsautettava suojus:

1 kpl

 

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino,

kierrätys ja hävittäminen sekä käyttöiän

kestävä luotettavuus.
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