
 

Kubek do nauki
samodzielnego picia

 

260 ml

260 ml

12 m+

 

SCF782/05
Nauka samodzielnego picia
Idealny kubek dla rosnących maluchów

Rewolucyjny kubek firmy Philips Avent umożliwia dziecku naukę samodzielnego

picia bez bałaganu. W wyniku kontaktu z ustami uaktywniany jest wyjątkowy

zawór zapobiegający rozlewaniu. Umożliwia on picie z dowolnego miejsca wokół

krawędzi kubka — podobnie jak kubki dla dorosłych.

Łatwa nauka samodzielnego picia

Picie z dowolnego miejsca wokół krawędzi kubka, podobnie jak w przypadku kubków

dla dorosłych

Wyjątkowy zawór zapobiegający rozlewaniu

Uaktywniany ustami zawór zachęca do samodzielnego picia

Idealny dla rozwijającego się dziecka

Zawór o szybkim wypływie umożliwia wygodne picie

Higieniczna pokrywka

Ochronna higieniczna pokrywka sprawia, że kubek jest zawsze czysty

Ułatwia samodzielne picie

Uchwyty do nauki picia ułatwiają dziecku trzymanie kubka



Kubek do nauki samodzielnego picia SCF782/05

Zalety Dane techniczne

Nie zawiera bisfenolu A

Kubek Philips Avent został wykonany z

materiału niezawierającego bisfenolu A.

Higieniczna pokrywka

W domu i w podróży ochronna higieniczna

pokrywka sprawia, że kubek jest zawsze czysty

Nauka picia z kubków dla dorosłych

Ten kubek bez ustnika i słomki umożliwia picie

z dowolnego miejsca wokół krawędzi,

podobnie jak kubki dla dorosłych. Zachęca

dziecko do nauki samodzielnego picia i

zapobiega rozlewaniu.

Wyjątkowy, uaktywniany ustami zawór

Wyjątkowy zawór to zupełna nowość

opracowana przez ekspertów firmy Philips

Avent. Zawór jest uaktywniany ustami, co

ułatwia dziecku naukę samodzielnego picia.

 

Kraj pochodzenia

Chiny

Etapy rozwoju

Etap: 12 miesięcy +

Dane logistyczne

Wymiary: 114 x 77 x 113 mm

(dł. x szer. x wys.) mm

Wymiary opakowania — wersja na rynek Unii

Europejskiej: 114 x 85 x 177 mm

(dł. x szer. x wys.) mm

Wymiary opakowania — wersja na rynek

amerykański: 114 x 85 x 162 mm

(dł. x szer. x wys.) mm

Zawartość zestawu

Pojemnik: 1 szt.

Nakrętka z uchwytem: 1 szt.

System zaworu (3 części): 1 zestaw

Instrukcja obsługi: 1 szt.
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