Voksekopp
260 ml
9 oz
9 md.+
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Hjelper barnet med overgangen til
voksendrikking
Den ideelle overgangskoppen for smårollinger som vokser
Gjør det enkelt for barnet å takle overgangen fra babykopper til åpne kopper, helt
uten søl. Denne teknologien som aktiveres av leppene, gjør at det kun kommer
væske ut av koppen når barnet presser leppene mot koppen.
Hjelper barnet med overgangen til å drikke som større barn
Drikking fra rundt hele kanten, akkurat som med en åpen kopp
Bidrar til en sunn tannutvikling
Bidrar til sunn tannutvikling*
For selvstendig drikking
Leppeaktivert teknologi
Håndtakene gir barnet ﬂere gripe- og holdealternativer
Beskyttende hygienisk lokk, så koppen holder seg ren
Den er BPA-fri og kan vaskes i oppvaskmaskin
Kan vaskes i oppvaskmaskin
Denne koppen er laget av BPA-frie materialer
Sunn utvikling
Koppene våre følger barnets utvikling
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Høydepunkter
Drikk fra rundt hele kanten

Håndtak med ﬂere gripemuligheter

Sunn utvikling

Denne koppen uten tut gjør at barnet kan
drikke fra alle kanter, akkurat som med en
voksenkopp.

Koppen har innebygde håndtak, noe som gir
barnet valget mellom å ta tak i koppen i
beholderen eller i de enkle gripehåndtakene.

Vi støtter barnets reise mot selvstendig drikking
og gjør overgangen fra bryst eller ﬂaske til en
åpen kopp enkel. Vi har tatt lærdom fra
helsepersonell, og de forskjellige løsningene
våre med smokker, myke og harde tuter,
sugerør og helt runde kanter følger barnets
utvikling og stimulerer motorikk og
drikkeferdigheter.

Sunn tannutvikling

Beskyttende hygienisk hette

Utformingen av denne koppen uten tut bidrar til
en sunn tannutvikling.

Holder koppen ren, enten dere er hjemme eller
på farten.

Leppeaktivert teknologi

Uten BPA

Denne koppen uten tut har en unik ventil som
aktiveres av leppene, slik at det bare kommer
væske ut av koppen når barnet presser leppene
sine mot kanten. Ventilen låser seg automatisk
mellom slurkene, slik at du ikke trenger å
bekymre deg for søl eller gris.

Denne Philips Avent-koppen er laget av BPAfrie materialer.
Kan vaskes i oppvaskmaskin

Delene på denne koppen kan enkelt vaskes i
oppvaskmaskinen. Demonter koppen, og la
oppvaskmaskinen gjøre jobben eller vask
koppen for hånd i såpevann.

Philips' grønne logo
Philips' grønne produkter kan redusere
kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.
Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på
ett eller ﬂere av de grønne nøkkelområdene –
energieﬀektivitet, emballasje, farlige
materialer, vekt, resirkulering og kassering og
pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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Spesiﬁkasjoner
Opprinnelsesland
Indonesia

Logistiske data
Enhetsstørrelse: 114 mm (L) x 77 mm
(B) x 113 mm (H) millimeter
Emballasjestørrelse – EU-versjon: 114 mm
(L) x 85 mm (B) x 177 mm (H) millimeter
Emballasjestørrelse – USA-versjon: 114 mm
(L) x 85 mm (B) x 162 mm (H) millimeter

Utviklingstrinn
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Følgende er inkludert:
Beholder: 1 deler
Skruring med håndtak: 1 deler
Ventilsystem (3 deler): 1 sett
Brukerhåndbok: 1 deler

* 77 % av alle tannleger som deltok i undersøkelsen, er
enige i at denne koppen kan bidra til en sunn
tannutvikling (uavhengig undersøkelse på Internett i
USA fra april 2016)
* 72 % av alle tannleger som deltok i undersøkelsen, ville
anbefale den leppeaktiverte teknologien (uavhengig
undersøkelse på Internett i USA fra april 2016)

