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SCF782/03
Zelfstandig leren drinken
De ideale overgangsbeker voor opgroeiende peuters

De revolutionaire Philips Avent-beker helpt je peuter bij de overgang naar drinken

uit een gewone beker, zonder te morsen. Het unieke antilekventiel wordt met de

lip geactiveerd, zodat je kind langs de hele rand van de beker kan drinken zoals uit

een grote-mensenbeker.

Eenvoudige overstap naar grote-mensenbekers

Drinken langs de hele rand van de beker zoals uit een grote-mensenbeker

Uniek antilekventiel

Het ventiel wordt met de lip geactiveerd en stimuleert zelfstandig drinken

Ideaal voor opgroeiende peuters

Moeiteloos drinken met het ventiel om sneller te drinken

Hygiënisch deksel

Altijd een schone beker met het beschermende hygiënische deksel

Voor zelfstandig drinken

Met de oefenhandvatten kan je peuter de beker zelf vasthouden



Grote-mensenbeker SCF782/03

Kenmerken Specificaties

Bevat geen BPA

Deze Philips Avent-beker is gemaakt van BPA-

vrij materiaal.

Hygiënisch deksel

Het beschermende hygiënische deksel houdt

de beker altijd schoon, thuis én onderweg

Overgang naar een grote-mensenbeker

Met deze drinkbeker zonder tuit of rietje kan je

peuter langs de hele rand van de beker drinken

zoals uit een grote-mensenbeker. Je peuter

raakt zo gewend aan drinken uit een gewone

beker zonder te morsen.

Het unieke ventiel wordt met de lip

geactiveerd

Het unieke ventiel is een nieuwe innovatie, die

speciaal door experts van Philips Avent is

ontworpen. Het ventiel wordt met de lip

geactiveerd, waardoor je peuter leert om op de

gewone manier te drinken.

 

Land van herkomst

China

Ontwikkelingsfases

Fases: 12 maanden en ouder

Logistieke gegevens

Grootte van de unit: 114 mm (l) x 77 mm (b) x

113 mm (h) mm

Grootte van de verpakking - Europese versie:

114 mm (l) x 85 mm (b) x 177 mm (h) mm

Grootte van de verpakking - Amerikaanse

versie: 114 mm (l) x 85 mm (b) x 162 mm

(h) mm

Inclusief

Bak: 1 stk

Afsluitring met handvat: 1 stk

Ventiel (3 onderdelen): 1 set

Gebruiksaanwijzing: 1 stk
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