
Puodelis su
snapeliu

 
200 ml

Minkštas snapelis, 6 mėn. ir
vyresniems

 
SCF750/00

Lengva paversti buteliuką puodeliu
Neišsiliejantis puodelis, iš kurio lengva gurkštelėti

Šis „Philips Avent“ BPA neturintis puodelis su snapeliu SCF750/00 yra nepaprastai

sandarus, nesvarbu, kur jį naudosite – namuose ar kelionėje, be to, iš jo lengva

gerti. Be to, snapeliai su vožtuvais tinka maitinimo buteliukams, todėl ir jie tampa

sandarūs.

Idealus pirmasis žingsnis norint pradėti naudotis puodeliu

Minkštas ir lankstus snapelis lengvam pirmajam gurkšniui

Skalė ant puodelio

Neišsilieja

Užspaudžiamas dangtelis išlaiko snapelį švarų

Minkštas snapelis su patentuotu vožtuvu, saugančiu nuo išsiliejimo

Lengva valyti

Higienos sumetimais galite sterilizuoti visą puodelį

Visas dalis galima plauti indaplovėje

Be bisfenolio A (BPA)

Šio puodelio sudėtyje nėra BPA



Puodelis su snapeliu SCF750/00

Ypatybės Specifikacijos

Puodelį galima plauti indaplovėje

Visas dalis galima plauti indaplovėje

Lengva valyti

Higienos sumetimais galite sterilizuoti visą

puodelį

Užspaudžiamas dangtelis išlaiko snapelį

švarų

Užspaudžiamas dangtelis išlaiko snapelį švarų

Minkštas ir lankstus snapelis

Minkštas ir lankstus snapelis lengvam

pirmajam gurkšniui

Minkštas snapelis su vožtuvu, saugančiu nuo

išsiliejimo

„Philips Avent“ puodelio su snapeliu

patentuotas vožtuvas reguliuoja tėkmę ir

neleidžia skysčiui išsipilti, net jei puodelis

apverčiamas aukštyn ar ant šono

Be bisfenolio A (BPA)

Šio „Philips Avent“ puodelio sudėtyje nėra

BPA

 

Kilmės šalis

Kinija

Kas pridedama

Minkštas snapelis: 1 vnt.

Puodelis (200 ml / 7 uncijos): 1 vnt.

Rankenėlė: 1 vnt.

Vystymosi etapai

Etapai: 6-12 mėn. ir daugiau

Svoris ir matmenys

Gaminio svoris: 0,118 kg

Galutiniai gaminio matmenys, išskyrus

priedus: 76 (G) X 112 (P) X 130 (A) mm

F dėžučių skaičius A dėžutėje: 6 vnt.

F dėžutės matmenys: 76 (G) X 112 (P) X 168

(A) mm
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