
 

Puodelis
vyresniems vaikams

 

260 ml

9 unc.

12 m+

 

SCF782/20 Išmokykite gerti kaip suaugusieji
Idealus pereinamasis puodelis augantiems mažyliams

Šis naujausias „Philips Avent“ gėrimo puodelis padės jūsų mažyliui pereiti prie

įprasto gėrimo neapsilaistant. Unikalus neleidžiantis išsilieti vožtuvas aktyvinamas

lūpomis ir gerti galima per visą puodelio perimetrą, visiškai, kaip iš įprasto

puodelio

Lengvas perėjimas prie įprasto gėrimo

Galima gerti iš bet kurios kraštelio vietos kaip iš suaugusių puodelio

Unikalus neleidžiantis išsilieti vožtuvas

Lūpomis įjungiamas vožtuvas moko gerti kaip suaugusiam

Puikiai tinka augantiems mažyliams

Greitos tėkmės vožtuvas leidžia gerti be pastangų

Idealiai tinka mažyliui nuo 12 mėn.

Sukurta tam, kad galėtų gerti patys

Pagalbinės rankenėlės padės mažyliui išlaikyti puodelį

Apsauginis higieninis dangtelis išlaiko puodelį švarų

Be bisfenolio A (BPA)

Šio puodelio sudėtyje nėra BPA



Puodelis vyresniems vaikams SCF782/20

Ypatybės Specifikacijos

Lengvas perėjimas

Galima gerti iš bet kurios šio puodelio be

snapelio ir šiaudelio pusės kaip iš suaugusių

puodelio. Jis padės mažyliui priprasti gerti kaip

suaugusiam neapsilaistant

Unikalus lūpomis aktyvinamas vožtuvas

Unikalus vožtuvas yra visiškai nauja inovacija,

specialiai sukurta „Philips Avent“ ekspertų.

Vožtuvas aktyvinamas lūpomis, kad jūsų

mažylis galėtų laisvai gerti.

Higieninis dangtelis

Namuose ar kelionėje, apsauginis higieninis

dangtelis išlaiko puodelį švarų

Be bisfenolio A (BPA)

Šio „Philips Avent“ puodelio sudėtyje nėra

BPA.

 

Kilmės šalis

Kinija

Vystymosi etapai

Etapai: 12 mėn. ir daugiau

Logistiniai duomenys

Įrenginio dydis: 114 mm (I) x 77 mm (P) x 113

mm (A) mm

Pakuotės dydis – ES versija: 114 mm (I) x 85

mm (P) x 177 mm (A) mm

Pakuotės dydis – JAV versija: 114 mm (I) x 85

mm (P) x 162 mm (A) mm

Kas pridedama

Indas: 1 vnt.

Užsukamas žiedas su rankena: 1 vnt.

Vožtuvų sistema (3 dalių): 1 rinkinys

Vartotojo vadovas: 1 vnt.
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