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SCF782/17

Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití

Ideální hrneček pro rostoucí batolata

Usnadněte svému dítěti přechod z hrnečku s hubičkou na pití z otevřeného

hrnečku, aniž by se polilo. Rty aktivovaná technologie funguje tak, že tekutina teče

z hrnečku, pouze když dítě přitiskne ret k okraji nádobky.

Pomáhá s přechodem na způsob pití starších dětí

Pít se dá po celém obvodu z 360 °, stejně jako u otevřených hrnků

Umožňuje zdravý vývin zubů a dásní

Umožňuje zdravý vývin zubů a dásní*

Pro samostatné pití

Technologie aktivovaná ústy

Držáky poskytují batolatům více možností uchopení a držení

Ochranné hygienické víčko udržuje hrneček v čistotě

Bez BPA a umyvatelné v myčce

Vhodné do myčky

Tento hrneček je vyroben z materiálů bez obsahu BPA

Zdravý vývoj

Naše hrnečky odráží vývoj vašeho dítěte.
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Přednosti

Pití z celého okraje hrnečku

Tento hrneček bez hubičky umožňuje pití po

celém obvodu z 360 °, stejně jako u hrnečku

pro dospělé.

Zdravý vývin zubů a dásní

Konstrukce tohoto hrnečku bez hubičky

umožňuje zubům zdravý růst.

Technologie aktivovaná ústy

Tento hrneček bez hubičky nabízí jedinečný

ventil, který je aktivován ústy, takže tekutina

vytéká z hrnečku přímo do úst dítěte, když je

ventil stisknut proti okraji hrnečku. Mezi doušky

se ventil automaticky uzavírá, takže se

nemusíte obávat polití a nepořádku.

Držáky pro násobné uchopení

Hrneček má integrované rukojeti, které

poskytují vašemu batoleti možnosti uchopení

za nádobu nebo za snadno uchopitelné

rukojeti.

Ochranné hygienické víčko

Udržuje hrneček v čistotě, ať už jste doma nebo

na cestách.

Bez BPA

Tento hrneček Philips Avent je vyroben

z materiálů bez obsahu BPA.

Vhodné do myčky

Součásti tohoto hrnečku lze snadno mýt

v myčce. Rozeberte hrneček a nechte práci na

myčce nebo je umyjte ručně ve vodě s mycím

prostředkem.

Zdravý vývoj

Podporujeme děti na cestě k samostatnému

pití a umožňujeme jim snadný přechod od prsu

nebo lahve k otevřenému hrnečku. Díky

zkušenostem od zdravotníků naše různá řešení

se sosáky, měkkými a tvrdými hubičkami,

brčky a 360° obvody hrnečků následujeme

vývoj vašeho dítěte a stimulujeme jeho nově

nabyté motorické dovednosti a dovednosti

spojené s pitím.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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Specifikace

Země původu

Indonésie: Ano

Stupně vývoje

Fáze: 9 měsíců +

Logistické údaje

Velikost jednotky: D × Š × V:

114 × 77 × 113 mm mm

Velikost balení – verze pro EU: D × Š × V:

114 × 85 × 177 mm mm

Velikost balení – verze pro USA: D × Š × V:

114 × 85 × 162 mm mm

Co je součástí

Nádoba: 1 ks

Závitový kroužek s držadlem: 1 ks

Systém ventilu (3 díly): 1 sada

Uživatelská příručka: 1 ks

* 77 % dotazovaných dětských stomatologů potvrzuje, že

tento hrneček umožňuje zdravý vývoj úst (nezávislý

internetový výzkum, USA, duben 2016)

* 72 % dotazovaných dětských stomatologů doporučuje

ústy aktivovanou technologii (nezávislý internetový

výzkum, USA, duben 2016)
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