
Κύπελλο με στόμιο

 

260 ml

Στόμιο για νήπια 12m+

 
SCF752/00

Η βαλ. αποτρ. έκχ. διατηρεί το κύπελλο καθαρό

οπουδήποτε

Κύπελλο γρήγορης ροής, χωρίς διαρροές

Το κύπελλο με στόμιο SCF752/00 της Philips AVENT δεν περιέχει BPA, είναι ιδιαίτερα

εύχρηστο και διαθέτει μοναδική προστασία από διαρροές, είτε το χρησιμοποιείτε στο σπίτι

είτε έξω. Τα στόμια με τις βαλβίδες συνδέονται και με τα μπιμπερό, μεταφέροντάς τους την

προστασία.

Χωρίς διαρροές

Στόμιο αποτροπής έκχυσης με κατοχυρωμένη βαλβίδα

Αρθρ. καπ. που διατ. το στόμιο καθαρό

Ιδανική μετάβαση για παιδιά στο στάδιο της οδοντοφυΐας

Στόμιο ανθεκτικό στο δάγκωμα για παιδιά 12 μην.+

Κλίμακα μέτρησης στο κύπελλο

Εναλλασσόμενα καπάκια

Πλήρως εναλλασσόμενα καπάκια σε όλη τη σειρά Philips AVENT

Εύκολος καθαρισμός

Αποστειρώνεται ολόκληρο το κύπελλο για λόγους υγιεινής

Όλα τα μέρη πλένονται στο πλυντήριο πιάτων για μεγαλύτερη ευκολία

Χωρίς ΒΡΑ

Αυτό το κύπελλο είναι κατασκευασμένο από υλικό χωρίς BPA



Κύπελλο με στόμιο SCF752/00

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Στόμιο αποτροπής έκχυσης

Στόμιο αποτροπής έκχυσης με κατοχυρωμένη

βαλβίδα

Αρθρ. καπ. που διατ. το στόμιο καθαρό

Αρθρ. καπ. που διατ. το στόμιο καθαρό

Στόμιο ανθεκτικό στο δάγκωμα

Στόμιο ανθεκτικό στο δάγκωμα για παιδιά 12 μην.+

Κλίμακα μέτρησης στο κύπελλο

Κλίμακα μέτρησης στο κύπελλο

Εναλλασσόμενα καπάκια

Πλήρως εναλλασσόμενα καπάκια σε όλη τη σειρά

Philips AVENT

Εύκολος καθαρισμός

Αποστειρώνεται ολόκληρο το κύπελλο για λόγους

υγιεινής

Το κύπελλο πλένεται σε πλυντήριο πιάτων

Όλα τα μέρη πλένονται στο πλυντήριο πιάτων για

μεγαλύτερη ευκολία

Χωρίς ΒΡΑ

Αυτό το κύπελλο Philips AVENT είναι

κατασκευασμένο από υλικό χωρίς BPA

 

Χώρα προέλευσης

Κίνα

Τι περιλαμβάνεται

Στόμιο ανθεκτικό στο δάγκωμα: 1 τεμάχιο

Κύπελλο (260ml/9oz): 1 τεμάχιο

Λαβή: 1 τεμάχιο

Στάδια ανάπτυξης

Στάδια: 12 μήνες +

Βάρος και διαστάσεις

Διαστάσεις συσκευασίας F: 76 (Β) X 112 (Π) X 189

(Υ) χιλ.

Διαστάσεις καθαρού προϊόντος εκτός των

εξαρτημάτων: 76 (Β) X 112 (Π) X 150 (Υ) χιλ.

Αριθμός συσκευασιών F στη συσκευασία A:

6 τεμάχιο

Βάρος προϊόντος: 0,122 κ.
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