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Understøtter overgangen til at drikke som en

voksen

Den ideelle overgangskop til små børn

Gør det let for dit mindre barn at gå fra kop med drikketud til drikning af åben kop

– uden at spilde! Den læbeaktiverede teknologi betyder, at væsken kun kommer

ud af koppen, når barnets læber presses mod kanten.

Understøtter overgangen til at drikke som et større barn

Drik 360° rundt langs hele kanten, præcis som med en åben kop

Sikrer sund udvikling i munden

Giver mulighed for sund udvikling i munden*

Når barnet vil drikke selv

Læbeaktiveret teknologi

Håndtagene giver det lille barn flere gribe-/holdemuligheder

Beskyttende, hygiejnisk låg holder koppen ren

BPA-fri og tåler maskinopvask

Kan gå i opvaskemaskinen

Denne kop er fremstillet af BPA-frit materiale

Sund udvikling

Vores kopper følger dit barns udvikling



Voksenkop SCF782/00

Vigtigste nyheder

Drik langs hele kanten

Denne kop uden tud giver mulighed for at

drikke 360° rundt langs hele kanten, præcis

som med en voksenkop.

Sund udvikling i munden

Designet af denne kop uden tud giver

mulighed for sund tandudvikling.

Læbeaktiveret teknologi

Denne kop uden tud har en unik ventil, der er

læbeaktiveret, så der kun løber væske ud af

koppen, når barnets læber presses mod kanten.

Når barnet ikke drikker, lukker ventilen

automatisk, så du ikke skal bekymre dig om

spildt væske eller griseri.

Håndtag med mange gribemuligheder

Koppen har integrerede håndtag, så dit lille

barn har mulighed for at gribe om selve koppen

eller de nemt tilgængelige håndtag.

Beskyttende, hygiejnisk låg

Holder koppen ren, både derhjemme og på

farten.

BPA-fri

Denne Philips Avent-kop er fremstillet af BPA-

frit materiale.

Kan gå i opvaskemaskinen

Denne kops dele kan bekvemt gå i

opvaskemaskinen. Skil koppen ad, og lad din

opvaskemaskine gøre arbejdet, eller vask den i

hånden med sæbevand.

Sund udvikling

Vi understøtter børns vej til at drikke

selvstændigt og hjælper med en nem overgang

fra amning eller sutteflaske til åben kop. Vi har

rådført os med sundhedsfagfolk, og vores

forskellige løsninger med sutter, bløde og

hårde drikketude, sugerør og 360° drikkekant

følger dit barns udvikling og stimulerer de nye

motoriske og drikkemæssige færdigheder.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.
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Specifikationer

Oprindelsesland

Indonesien

Udviklingsfaser

Fase: 9 måneder +

Logistiske data

Størrelse: 114 mm (L) x 77 mm (B) x 113 mm

(H) mm

Emballagestørrelse - EU-version: 114 mm (L) x

85 mm (B) x 177 mm (H) mm

Emballagestørrelse - US-version: 114 mm (L) x

85 mm (B) x 162 mm (H) mm

Hvad følger med

Beholder: 1 stk.

Skruering med håndtag: 1 stk.

Ventilsystem (3 dele): 1 sæt

Brugervejledning: 1 stk.

* 77 % af de adspurgte børnetandlæger var enige i, at

denne kop giver en sund udvikling i munden

(uafhængig onlineundersøgelse, USA, april 2016)

* 72 % af de adspurgte børnetandlæger ville anbefale

læbeaktiveret teknologi (uafhængig

onlineundersøgelse, USA, april 2016)
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