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SCF782 Underlättar övergången till vanligt drickande

Den perfekta övergångsmuggen för småbarn

Gör det enkelt för barnet att gå från pipmugg till vanligt drickande utan spill!

Läppaktiveringstekniken innebär att vätskan bara rinner från muggen när barnets

läppar trycks mot kanten.

Gör övergången lättare till vanligt drickande

Det går att dricka ur muggen runt hela kanten på samma sätt som ur en vanlig mugg

Stör inte tändernas utveckling

Stör inte tändernas utveckling*

För att dricka på egen hand

Läppaktiveringsteknik

Handtag ger barnet flera sätt att greppa/hålla

Skyddande hygieniskt lock så att muggen hålls ren

BPA-fri och diskmaskinssäker

Tål att maskindiskas

Muggen är gjord av BPA-fritt material

Hälsosam utveckling

Våra muggar följer barnets utveckling



Mugg för större barn SCF782/20

Funktioner

Drick ur muggen som ur en vanlig mugg

Den här muggen utan pip går att dricka ur runt

hela kanten, på samma sätt som ur en vanlig

mugg.

Hälsosam utveckling av tänderna

Designen på den här muggen utan pip gör att

tänderna kan växa som de ska.

Läppaktiveringsteknik

Den här muggen utan pip har en unik ventil

som är läppaktiverad så att vätska bara rinner

ur koppen när barnets läppar pressas mot

kanten. Mellan klunkarna stängs ventilen

automatiskt så att du inte behöver oroa dig för

spill och kladd.

Handtag för flera grepp

Muggen har inbyggda handtag som ger barnet

möjlighet att greppa muggen genom att hålla i

behållaren eller i de greppvänliga handtagen.

Skyddande hygieniskt lock

Håller muggen ren oavsett om du är hemma

eller på resa.

BPA-fria

Philips Avent-muggen är gjord av BPA-fritt

material.

Tål att maskindiskas

Muggens delar tål att maskindiskas. Plocka

isär muggen och låt diskmaskinen göra jobbet

eller diska för hand med lite diskmedel och

vatten.

Hälsosam utveckling

Vi stöder barns resa mot självständigt

drickande, vilket möjliggör en enkel övergång

från amning eller flaskmatning till en öppen

mugg. Vi har utvecklat våra olika lösningar i

samråd med sjukvårdspersonal. Våra nappar,

mjuka och hårda pipar, sugrör och 360-gradiga

kanter följer barnets utveckling och stimulerar

nyvunna motoriska färdigheter och

drickfärdigheter.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

gröna områden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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Specifikationer

Ursprungsland

Indonesien

Utvecklingsstadier

Stadie: 9 månader +

Logistisk information

Enhetens storlek: 114 mm (L) x 77 mm (B) x

113 mm (H) mm

Förpackningens storlek – EU-anpassad:

114 mm (L) x 85 mm (B) x 177 mm (H) mm

Förpackningens storlek – USA-anpassad:

114 mm (L) x 85 mm (B) x 162 mm (H) mm

Vad medföljer?

Behållare: 1 delar

Skruvring med handtag: 1 delar

Ventilsystem (3 delar): 1 uppsättning

Användarhandbok: 1 delar

* 77 % av de tillfrågade barntandläkarna anser att den

här muggen underlättar en hälsosam tandutveckling,

(oberoende onlineforskning, USA, april 2016)

* 72 % av de tillfrågade barntandläkarna rekommenderar

läppaktiveringsteknik (oberoende onlineforskning, USA,

april 2016)
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