
Kubek z ustnikiem

 
260 ml

Ustnik dla dziecka 12 m+

 
SCF752/00

Zaworek zapobiegający rozlewaniu — higiena w

każdym miejscu
Zapobiegający rozlewaniu kubek z ustnikiem o szybkim

wypływie

Niezawierający bisfenolu A kubek z ustnikiem SCF752/00 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.

Niekapek

Ustnik zapobiegający rozlewaniu z opatentowanym zaworkiem

Pokrywka na zatrzask zapewnia czysty ustnik

Idealne przejście dla ząbkujących dzieci

Ustnik odporny na gryzienie, dla dzieci 12 m+

Skala na kubku

Pasuje do innych kubków

Można go używać z innymi produktami Philips AVENT

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 SCF752/00

Zalety Dane techniczne

Ustnik-niekapek

Ustnik zapobiegający rozlewaniu z

opatentowanym zaworkiem

Pokrywka na zatrzask zapewnia czysty

ustnik

Pokrywka na zatrzask zapewnia czysty ustnik

Ustnik odporny na gryzienie

Ustnik odporny na gryzienie, dla dzieci 12 m+

Skala na kubku

Skala na kubku

Pasuje do innych kubków

Można go używać z innymi produktami Philips

AVENT

Łatwe czyszczenie

Kubek można w całości sterylizować

Kubek można czyścić w zmywarce

Wszystkie elementy można myć w zmywarce

Nie zawiera bisfenolu A

Ten kubek Philips AVENT został wykonany z

materiału niezawierającego bisfenolu A

 

Kraj pochodzenia

Chiny

Zawartość zestawu

Ustnik odporny na gryzienie: 1 szt.

Kubek (260 ml / 9 uncji): 1 szt.

Uchwyt: 1 szt.

Etapy rozwoju

Etapy: 12 miesięcy +

Waga i wymiary

Wymiary pojedynczego opakowania:

76 (głęb.) X 112 (szer.) X 189 (wys.) mm

Wymiary produktu bez akcesoriów:

76 (głęb.) X 112 (szer.) X 150 (wys.) mm

Liczba pojedynczych opakowań w

opakowaniu zbiorczym: 6 szt.

Waga produktu: 0,122 kg
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