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SCF782/00

Para aprender a beber como os crescidos
O copo de transição ideal para crianças em crescimento

O copo revolucionário da Philips Avent ajuda o seu filho na transição, enquanto

aprende a beber como os crescidos, sem sujidade. A válvula anti-gota exclusiva é

activada pelos lábios e permite que a criança beba a partir de qualquer ponto do

rebordo, exactamente como os copos dos adultos

Transição fácil para beber como os crescidos

Beber a partir de qualquer ponto do rebordo, como nos copos dos adultos

Beber a partir de qualquer ponto do rebordo, como nos copos dos adultos

Válvula anti-gota exclusiva

Válvula activada pelos lábios encoraja a beber como os crescidos

Ideal para crianças em crescimento

Válvula de fluxo rápido permite beber sem esforço

Ideal para crianças de 12 m+

Para beber sozinho

Pegas de aprendizagem ajudam a criança a segurar o copo

Tampa higiénica protectora mantém o copo sempre limpo

Sem BPA

Este copo é fabricado em material sem BPA



Copo crescimento SCF782/00

Destaques Especificações

Sem BPA

Este copo Philips Avent é fabricado em

material sem BPA

Transição para beber como os crescidos

Este copo sem bico e sem palhinha permite

beber a partir de qualquer ponto do rebordo,

exactamente como os copos dos adultos.

Encoraja a criança a habituar-se a beber como

os crescidos, sem se sujar.

Válvula exclusiva activada pelos lábios

A válvula anti-gota exclusiva é uma inovação

recente, concebida especialmente para este

fim pelos peritos da Philips Avent. A válvula é

activada pelos lábios permitindo que a sua

criança beba facilmente e que não ocorram

derrames quando o copo não está a ser

utilizado.

Tampa higiénica

Quer esteja em casa ou em movimento, a

tampa higiénica protectora mantém o copo

sempre limpo

País de origem

China

Fases de desenvolvimento

Fases: 12 meses +

Dados logísticos

Tamanho da unidade: 114 mm(C) x 77 mm(L) x

113 mm(A) mm

Tamanho da embalagem - versão da UE:

114 mm(C) x 85 mm(L) x 177 mm(A) mm

Tamanho da embalagem - versão dos E.U.A.:

114 mm(C) x 85 mm(L) x 162 mm(A) mm

Inclui

Recipiente: 1 unid.

Anel roscado com pega: 1 unid.

Sistema de válvula (3 peças): 1 conjunto

Manual do utilizador: 1 unid.

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa

ou em várias das vertentes ecológicas da

Philips - eficiência energética, embalagem,

substâncias perigosas, peso, reciclagem e

eliminação e fiabilidade da vida útil.
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