Grote-mensenbeker
260 ml
260 ml
9m+

SCF782

Helpt bij de overstap naar open bekers
De ideale overgangsbeker voor opgroeiende peuters
Maak het makkelijker voor je peuter om van drinkbekers over te stappen naar
open bekers, zonder te knoeien. Dankzij de met de lip geactiveerde technologie
komt er alleen drinken uit de beker wanneer de lip van het kind tegen de rand
drukt.
Helpt bij de overstap naar open bekers
360° drinken langs de hele rand van de beker, zoals uit een open beker
Voor een gezonde ontwikkeling van de mond
Voor een gezonde ontwikkeling van de mond*
Voor zelfstandig drinken
Met de lip geactiveerde technologie
Handvatten geven de peuter opties voor het pakken/vasthouden van de beker
Beschermend hygiënisch deksel, waardoor de beker schoon blijft
BPA-vrij en vaatwasmachinebestendig
Vaatwasmachinebestendig
Deze beker is gemaakt van BPA-vrij materiaal
Gezonde ontwikkeling
Onze bekers volgen de ontwikkeling van je kind

Grote-mensenbeker

SCF782/20

Kenmerken
Drinken langs de hele rand

Met deze beker zonder tuit kun je 360° drinken
langs de hele rand, net als met een grotemensenbeker.

Handvatten om op meerdere manieren vast
te houden

De beker heeft geïntegreerde handvatten,
zodat je peuter de beker kan vasthouden bij de
houder of met de easy-grip handvatten.

Gezonde ontwikkeling van de mond

Gezonde ontwikkeling

We ondersteunen kinderen bij hun reis naar
zelfstandig drinken en helpen hen gemakkelijk
over te gaan van borst of ﬂes naar open beker.
We hebben geleerd van zorgdeskundigen,
waardoor onze verschillende oplossingen met
spenen, zachte en harde tuiten, rietjes en
360°-drinkranden de ontwikkeling van je kind
volgen en zijn nieuwe motorieke vaardigheden
en drinkvaardigheden stimuleren.

Beschermende hygiënische dop

Door het ontwerp van deze beker zonder tuit
kunnen tanden gezond groeien.

Houdt de beker schoon, of je nu thuis bent of
onderweg.

Met de lip geactiveerde technologie
Bevat geen BPA

Deze beker zonder tuit heeft een uniek met de
lip geactiveerd ventiel, zodat er alleen drinken
uit de beker komt wanneer de lip van het kind
tegen de rand drukt. Tussen de slokjes door
gaat het ventiel automatisch dicht, zodat je je
geen zorgen hoeft te maken over knoeien.

Deze Philips Avent-beker is gemaakt van BPAvrij materiaal.
Vaatwasmachinebestendig

De onderdelen van de beker zijn
vaatwasmachinebestendig. Demonteer de
beker en laat je vaatwasmachine het werk
doen, of was met de hand in zeepwater.

Philips Green-logo
Met groene producten van Philips kunnen
kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot
worden verminderd. Hoe? Deze producten
bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in
een of meer van de Green Focal Areas van
Philips: Energieverbruik, Verpakking,
Schadelijke stoﬀen, Gewicht, Recycling en
Levensduur.
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Speciﬁcaties
Land van herkomst
Indonesië

Logistieke gegevens
Grootte van de unit: 114 mm (l) x 77 mm (b) x
113 mm (h) millimeter
Grootte van de verpakking - Europese versie:
114 mm (l) x 85 mm (b) x 177 mm (h) millimeter
Grootte van de verpakking - Amerikaanse
versie: 114 mm (l) x 85 mm (b) x 162 mm
(h) millimeter

Ontwikkelingsfases
Fases: 9 maanden en ouder

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Publicatiedatum
2019‑06‑25
Versie: 10.1.1

Speciﬁcaties kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd. Handelsmerken zijn het
eigendom van Koninklijke Philips N.V.
en hun respectieve eigenaren.

EAN: 08 71010 35809 66

www.philips.com

Inclusief
Bak: 1 stk
Afsluitring met handvat: 1 stk
Ventiel (3 onderdelen): 1 set
Gebruiksaanwijzing: 1 stk

* 77% van de ondervraagde kindertandartsen is het
erover eens dat deze beker zorgt voor een gezonde
ontwikkeling van de mond (onafhankelijk online
onderzoek, VS, april 2016)
* 72% van de ondervraagde kindertandartsen raden de
met de lip geactiveerde technologie aan
(onafhankelijke online onderzoek, VS, april 2016)

