
Kubek z ustnikiem

 

200 ml

Miękki ustnik 6 m+

 
SCF750/00

Pozwala łatwo przejść od karmienia z butelki do

picia z kubka
Zapobiegający rozlewaniu kubek z łatwym w użyciu ustnikiem

Niezawierający bisfenolu A kubek z ustnikiem SCF750/00 firmy Philips AVENT jest

niesamowicie szczelny, a przy tym łatwo się z niego pije — zarówno w domu, jak i

na zewnątrz. Ustniki z zaworkami można również dopasować do butelek do

karmienia, które dzięki temu także stają się bardziej szczelne.

Idealny pierwszy krok do używania kubka

Miękki i elastyczny ustnik ułatwia pierwszy łyk

Skala na kubku

Niekapek

Pokrywka na zatrzask zapewnia czysty ustnik

Miękki ustnik z opatentowanym zaworkiem zapobiegającym rozlewaniu

Łatwe czyszczenie

Kubek można w całości sterylizować

Wszystkie elementy można myć w zmywarce

Nie zawiera bisfenolu A

Ten kubek został wykonany z materiału niezawierającego bisfenolu A



Kubek z ustnikiem SCF750/00

Zalety Dane techniczne

Kubek można czyścić w zmywarce

Wszystkie elementy można myć w zmywarce

Łatwe czyszczenie

Kubek można w całości sterylizować

Pokrywka na zatrzask zapewnia czysty

ustnik

Pokrywka na zatrzask zapewnia czysty ustnik

Miękki i elastyczny ustnik

Miękki i elastyczny ustnik ułatwia pierwszy łyk

Miękki ustnik z zaworkiem zapobiegającym

rozlewaniu

Opatentowany zaworek kubka z ustnikiem

firmy Philips AVENT zapobiega rozlewaniu,

nawet jeśli kubek jest trzymany do góry dnem

lub gdy się przewróci

Nie zawiera bisfenolu A

Ten kubek Philips AVENT został wykonany z

materiału niezawierającego bisfenolu A

 

Kraj pochodzenia

Chiny

Zawartość zestawu

Miękki ustnik: 1 szt.

Kubek (200 ml / 7 uncji): 1 szt.

Uchwyt: 1 szt.

Etapy rozwoju

Etapy: 6-12 miesięcy+

Waga i wymiary

Waga produktu: 0,118 kg

Wymiary produktu bez akcesoriów:

76 (głęb.) X 112 (szer.) X 130 (wys.) mm

Liczba pojedynczych opakowań w

opakowaniu

zbiorczym: 6 szt.

Wymiary pojedynczego opakowania:

76 (głęb.) X 112 (szer.) X 168 (wys.) mm
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