
Puodelis su
snapeliu

 
340 ml

Greitos srovės snapelis, 18
mėn.+

 

SCF754/00

Dėl neišsiliejimo vožtuvo puodelis visur išliks

higieniškas

Greito srauto neišsiliejantis puodelis

„Avent“ greitesnės tėkmės puodelis SCF754/00 puikiai tinka aktyviam mažyliui. Jis

puikiai sulaiko skysčius ir neleidžia jiems išsilieti – nesvarbu, ar jis kratomas, ar

metamas į viršų, tačiau iš jo taip pat lengva gerti. Puodelis turi ant viršaus

uždedamą dangtelį ir šoninį segtuką, kuriuo puodelį galima pritvirtinti prie diržo ar

vežimėlio

Neišsilieja

Neišsiliejantis snapelis su patentuotu vožtuvu

Užspaudžiamas dangtelis išlaiko snapelį švarų

Lengva gurkštelėti

Greita tėkmė ir kramtymui atsparus snapelis

Galimybė naudoti su kitais gaminiais

Galite naudoti su visais „Philips Avent“ gaminiais

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 SCF754/00

Ypatybės Specifikacijos

Neišsiliejantis snapelis

Neišsiliejantis snapelis su patentuotu vožtuvu

Užspaudžiamas dangtelis išlaiko snapelį

švarų

Užspaudžiamas dangtelis išlaiko snapelį švarų

Greita tėkmė ir kramtymui atsparus

Greita tėkmė ir kramtymui atsparus snapelis

Galimybė naudoti su kitais gaminiais

Galite naudoti su visais „Philips Avent“

gaminiais

Lengva valyti

Higienos sumetimais galite sterilizuoti visą

puodelį

Puodelį galima plauti indaplovėje

Visas dalis galima plauti indaplovėje

Be bisfenolio A (BPA)

Šio „Philips Avent“ puodelio sudėtyje nėra

BPA

 

Kilmės šalis

Kinija

Kas pridedama

Greitos tėkmės snapelis: 1 vnt.

Puodelis (340 ml / 12 uncijų): 1 vnt.

Diržo sąsaga: 1 vnt.

Vystymosi etapai

Etapai: 12-18 mėn. ir daugiau

Svoris ir matmenys

F dėžutės matmenys: 76 (G) X 100 (P) X 216

(A) mm

Galutiniai gaminio matmenys, išskyrus

priedus: 76 (G) X 100 (P) X 170 (A) mm

F dėžučių skaičius A dėžutėje: 6 vnt.

Gaminio svoris: 0,117 kg

 

© 2019 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be

įspėjimo. Prekių ženklai yra

„Koninklijke Philips N.V.“ ar jų

atitinkamų savininkų nuosavybė.

Išleidimo data

2019‑06‑25

Versija: 5.1.1

EAN: 08 71010 35440 05

www.philips.com

http://www.philips.com/

