
 

Alıştırma Bardağı

 

260 ml

260 ml/9 oz

9 ay+

 

SCF782/00

Bardağa geçmeye yardımcı olur
Büyüyen çocuğunuz için en uygun alıştırma bardağı

Çocuğunuzun damlatmaz bardaklardan açık bardakta içmeye geçişini kolaylaştırın!

Dudak değdiğinde etkinleşen teknoloji sayesinde sıvı yalnızca çocuğun dudağı

ağız çevresine bastırıldığında akar.

Bardaktan İçmeye Geçişi Kolaylaştırır

Tıpkı gerçek bardaklar gibi bardak ağzının 360° çevresinden içilebilir

Sağlıklı Diş ve Diş Eti Gelişimi Sağlar

Sağlıklı diş ve diş eti gelişimi sağlar*

Kendi başına içmesi için

Dudak değdiğinde etkinleşen teknoloji

Saplar, çocukların bardağı tutmalarına olanak tanır

Koruyucu hijyenik kapak sayesinde bardak temiz kalır

BPA İçermez ve Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir

Bulaşık makinesinde yıkanabilir

Bu bardak BPA içermeyen malzemelerden üretilmiştir

Sağlıklı gelişim

Bardaklarımız çocuğunuzun gelişimine ayak uydurur



Alıştırma Bardağı SCF782/00

Özellikler

Bardak ağzının her yerinden içilebilir

Bu uçsuz bardak, yetişkin bardağında olduğu

gibi bardak ağzının 360° çevresinden içilebilir.

Sağlıklı diş ve diş eti gelişimi

Bu uçsuz bardağın tasarımı, dişlerin sağlıklı

şekilde çıkmasını sağlar.

Dudak değdiğinde etkinleşen teknoloji

Bu uçsuz bardak, dudak değdiğinde etkinleşen

benzersiz bir valfe sahiptir. Böylece sıvı

yalnızca çocuğun dudağı ağız çevresine

bastırıldığında akar. Yudumlar arasında valf

otomatik olarak kapanır. Bu sayede sıvının

akması veya dökülmesi açısından

endişelenmenize gerek kalmaz.

Çoklu tutuş için kulplar

Bardağın entegre kulpları, çocuğunuzun

bardağı gövdesinden veya tutulması kolay

kulplarından tutmasını sağlar.

Koruyucu hijyenik kapak

Evde veya hareket halindeyken bardağı temiz

tutar.

BPA İçermez

Bu Philips Avent bardak, BPA içermeyen

malzemelerden üretilmiştir.

Bulaşık makinesinde yıkanabilir

Bu bardağın parçaları kolayca bulaşık

makinesinde yıkanabilir. Bardağın parçalarını

söküp işi bulaşık makinenize bırakın veya

sabunlu suyla elde yıkayın.

Sağlıklı gelişim

Çocukların memeden veya biberondan

bardakta içmeye kolayca geçmelerine yardımcı

olarak kendi başlarına içme yolculuklarında

onları destekliyoruz. Sağlık uzmanlarından

edindiğimiz bilgilerle geliştirilen emzikli,

yumuşak ve sert bardak uçlu, pipetli ve 360°

bardak ağızlı farklı çözümlerimiz, çocuğunuzun

gelişimine ayak uydurur ve yeni edindiği motor

ve içme becerilerini uyarır.

Philips Yeşil Logo

Philips Çevreci Ürünler maliyetleri, enerji

tüketimini ve CO2 emisyonunu azaltabiliyor.

Peki nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği,

Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri

dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü

güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak

Alanlarından en az birinde, çevre için önemli

katkılar sağlıyor.



Alıştırma Bardağı SCF782/00

Teknik Özellikler

Menşei

Endonezya

Gelişim aşamaları

Aşamalar: 9 ay+

Lojistik verileri

Ünite boyutu: 114 mm (U) x 77 mm (G) x 113 mm

(Y) mm

Ambalaj boyutu - AB sürümü: 114 mm (U) x 85

mm (G) x 177 mm (Y) mm

Ambalaj boyutu - ABD sürümü: 114 mm (U) x

85 mm (G) x 162 mm (Y) mm

Paket içeriği

Kap: 1 adet

Biberon emziği ve kulp: 1 adet

Musluk sistemi (3 parça): 1 set

Kullanım kılavuzu: 1 adet

* Ankete katılan çocuk diş hekimlerinin %77'si, bu

bardağın sağlıklı diş ve diş eti gelişimi sağladığını

onaylamıştır (bağımsız çevrimiçi araştırma, ABD, Nisan

2016)

* Ankete katılan çocuk diş hekimlerinin %72'si, dudak

değdiğinde etkinleşen teknolojiyi önermektedir

(bağımsız çevrimiçi araştırma, ABD, Nisan 2016)
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