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Segít hozzászokni a „felnőtt” pohárból való iváshoz
Ideális átmeneti pohár a növésben lévő kisgyermekek számára

Könnyítse meg kisgyermekének a csőrös pohárról nyitott pohárra való átállást, nagyobb felfordulás nélkül! Az

ajkak érintésére aktiválódó technológiának köszönhetően csak akkor folyik folyadék a pohárból, amikor a

gyermek ajkai a pohár pereméhez nyomódnak.

Segíti az átállást, hogy gyermeke úgy ihasson, mint a „Nagyok”

A gyermek a perem bármely pontjáról (vagyis 360°-ban) ihat, mint egy nyitott pohárból

Hozzájárul a fogak egészséges fejlődéséhez

Hozzájárul a fogak egészséges fejlődéséhez*

Az önálló ivásához

Ajkakkal működtetett technológia

A fogantyúk fogási lehetőségeket nyújtanak kisgyermekének

Higiénikus védőfedél a pohár tisztán tartásához

BPA-mentes, mosogatógépben is tisztítható

Mosogatógépben tisztítható

A pohár BPA-mentes anyagból készült

Egészséges fejlődés

Poharaink követik gyermeke fejlődését



Első Ivópohár SCF784/00

Fénypontok

A pohár peremének bármely pontján

használható

Az itatófej nélküli pohár peremének bármely

pontjáról, (vagyis 360°-ban) lehet inni, pont

úgy, mint a felnőttek poharából.

Egészséges fogfejlődés

Az itatófej nélküli pohár kialakítása hozzájárul

a fogak egészséges fejlődéséhez.

Ajkakkal működtetett technológia

Az itatófej nélküli pohár különleges, ajkak

érintésével működtethető szelepén a folyadék

csak akkor folyik át, ha a gyermek szája a

pohár pereméhez ér. A kortyok között a szelep

automatikusan zárul, így nem kell aggódnia a

folyadék kiborulása és a maszatok miatt.

Fogantyúk kétkezes fogáshoz

Gyermeke a könnyen megragadható, beépített

fogantyúknál fogva is kézbe veheti a poharat.

Higiénikus védőfedél

Otthon és út közben is tisztán tartja a poharat.

BPA-mentes

A Philips Avent pohár BPA-mentes anyagból

készült.

Mosogatógépben tisztítható

A pohár elemei mosogatógépben is

tisztíthatók. Szedje szét a poharat, és bízza a

tisztítást mosogatógépére – de kézzel,

szappanos vízben is elmoshatja.

Egészséges fejlődés

A szoptatástól és cumisüveg-használattól

kezdve a nyitott pohárhasználatig támogatjuk a

gyerekeket az önálló ivás felé vezető úton.

Egészségügyi szakértők tanácsaira alapozva

puha és kemény itatófejeink, szívószálaink és

360°-os poharaink kialakítása követi gyermeke

fejlődését, így stimulálva újonnan szerzett

iváshoz használt egyéb képességeit.

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Származási hely

Indonézia

Fejlődési szakaszok

Fázis: 12 hó+

Logisztikai adatok

Csomagolás mérete - EU verzió: 114 mm

(hossz) x 85 mm (szé) x 177 mm (ma) mm

Csomagolás mérete - US verzió: 114 mm

(hossz) x 85 mm (szé) x 162 mm (ma) mm

A következőt tartalmazza:

Konténer: 1 db

Menetes gyűrű tanulófüllel: 1 db

Szeleprendszer (3 részes): 1 készlet

Felhasználói kézikönyv: 1 db

 

* A megkérdezett gyermekfogorvosok 77%-a egyetért

abban, hogy poharunk elősegíti az egészséges

fogfejlődést (független online felmérés, USA, 2016.

április)

* A megkérdezett gyermekfogorvosok 72%-a javasolná

az ajkakkal működtetett technológia használatát

(független online felmérés, USA, 2016. április)
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