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SCF782/00

Helpottaa oikeista kupeista juomaan oppimista

Ihanteellinen siirtymäkuppi kasvavalle lapselle

Nyt siirtyminen nokkamukeista avoimen mukin käyttöön sujuu helposti ja siististi.

Huulikosketuksesta aktivoituva tekniikka varmistaa, että neste virtaa mukista vain,

kun lapsen suu koskettaa reunaa.

Helpottaa avoimeen mukiin siirtymistä

Kupin koko reunalta voi juoda ihan kuin avoimesta mukistakin

Tukee hampaiden tervettä kehitystä

Tukee hampaiden tervettä kehitystä*

Lapsi voi juoda itse

Huulikosketuksesta aktivoituva tekniikka

Kahvallisesta mukista voi pitää kiinni eri tavoin

Hygieeninen kansi pitää mukin puhtaana

Ei sisällä BPA:ta, konepestävä

Konepesun kestävä

Muki on valmistettu materiaalista, joka ei sisällä BPA:ta

Terve kehitys

Mukimme tukevat lapsesi kehitystä



Aikuisten muki SCF782/00

Kohokohdat

Kupin koko reunalta voi juoda

Nokattoman mukin koko reunalta voi juoda

ihan kuin aikuisten kupistakin.

Hampaiden terve kehitys

Nokattoman mukin muotoilu tukee hampaiden

tervettä kasvua.

Huulikosketuksesta aktivoituva tekniikka

Nokattomassa mukissa on ainutlaatuinen

huulikosketuksesta aktivoituva venttiili, joten

neste pääsee virtaamaan mukista vain silloin,

kun lapsen suu koskettaa reunaa. Siemausten

välillä venttiili sulkeutuu automaattisesti, joten

neste ei pääse läikkymään.

Monenlaisen otteen mahdollistavat kahvat

Mukissa on kahvat, joten lapsi voi pitää kiinni

joko mukiosasta tai helppokäyttöisistä

kahvoista.

Hygieeninen suojus

Muki pysyy puhtaana niin kotona kuin

liikkeelläkin.

Ei sisällä BPA:ta

Philips Avent -muki on valmistettu

materiaalista, joka ei sisällä BPA:ta.

Konepesun kestävä

Mukin osat voi pestä kätevästi

astianpesukoneessa. Pura muki osiinsa ja

pese osat astianpesukoneessa tai käsin

vedellä ja tiskiaineella.

Terve kehitys

Tuemme lasten matkaa kohti itsenäistä

juomista tarjoamalla helpon tavan siirtyä rinta-

tai pullomaidosta avoimen mukin käyttöön.

Terveydenhoitoalan ammattilaisten

avustuksella suunnitellut tuttimme, mukien

pehmeät ja kovat nokat, pillit ja 360 asteen

juomareunat seuraavat lapsesi kehitystä ja

stimuloivat vasta opittuja motorisia kykyjä ja

juomataitoja.

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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Tekniset tiedot

Alkuperämaa

Indonesia

Kehitysvaiheet

Vaihe: Yli 9 kuukautta

Logistiset tiedot

Osan koko: 114 mm (S) x 77 mm (L) x

113 mm (K) mm

Pakkauksen koko – EU:n versio: 114 mm (S) x

85 mm (L) x 177 mm (K) mm

Pakkauksen koko – Yhdysvaltain versio:

114 mm (S) x 85 mm (L) x 162 mm (K) mm

Sisältö

Höyrysäiliö: 1 kpl

Kierrerengas ja kahva: 1 kpl

Venttiilijärjestelmä (3 osaa): 1 laite

Käyttöopas: 1 kpl

* Kyselyyn osallistuneista lastenhammaslääkäreistä 77 %

on sitä mieltä, että tämä muki tukee hampaiden

tervettä kehittymistä (riippumaton verkkotutkimus,

Yhdysvallat, huhtikuu 2016)

* Kyselyyn osallistuneista lastenhammaslääkäreistä 72 %

suosittelisi huulikosketuksesta aktivoituvaa tekniikkaa

(riippumaton verkkotutkimus, Yhdysvallat,

huhtikuu 2016)
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