
Pohár s náustkom

 
340 ml

Náustok s rýchlym prietokom 18
m+

 

SCF754/00

Ventil proti rozliatiu uchová pohár hygienicky

čistý kdekoľvek

Pohár s rýchlym prietokom, z ktorého sa nič nevyleje

Pohár Avent SCF754/00 s náustkom s rýchlym prietokom je ideálny pre aktívne

batoľa. Je výnimočne odolný voči rozliatiu pri trasení alebo hodení do vzduchu,

ale napriek tomu sa z neho ľahko pije. Pohár má vrchnák s odklápaním a praktickú

bočnú úchytku na pripevnenie k opasku alebo kočíku

Ochrana proti rozliatiu

Náustok chrániaci pred rozliatím s patentovaným ventilom

Nasadzovací vrchnák udrží náustok čistý

Ľahké pitie

Náustok s rýchlym prietokom a odolnosťou proti prehryznutiu

Možné zamieňať

Kompletná zameniteľnosť v rámci celého produktového radu Philips Avent

Jednoduché čistenie

Celý hrnček možno z hygienických dôvodov sterilizovať

Všetky časti sú umývateľné v umývačke riadu pre vyššie pohodlie

Bez obsahu BPA

Tento pohár je vyrobený z materiálov bez obsahu BPA



Pohár s náustkom SCF754/00

Hlavné prvky Technické údaje

Náustok chrániaci pred rozliatím

Náustok chrániaci pred rozliatím s

patentovaným ventilom

Nasadzovací vrchnák udrží náustok čistý

Nasadzovací vrchnák udrží náustok čistý

Rýchly prietok a odolnosť proti prehryznutiu

Náustok s rýchlym prietokom a odolnosťou

proti prehryznutiu

Možné zamieňať

Kompletná zameniteľnosť v rámci celého

produktového radu Philips Avent

Jednoduché čistenie

Celý hrnček možno z hygienických dôvodov

sterilizovať

Pohár je možné umývať v umývačke riadu

Všetky časti sú umývateľné v umývačke riadu

pre vyššie pohodlie

Bez obsahu BPA

Tento pohár Philips Avent je vyrobený

z materiálov bez obsahu BPA.

 

Krajina pôvodu

Čína

Čo je súčasťou balenia

Náustok s rýchlym prietokom: 1 ks

Pohár (340 ml/12 oz): 1 ks

Spona na opasok: 1 ks

Vývojové stupne

Stupne: 12 – 18 mesiacov+

Hmotnosť a rozmery

Rozmery F boxu: 76 (H) x 100 (Š) x 216 (V) mm

Čisté rozmery produktu bez príslušenstva: 76

(H) x 100 (Š) x 170 (V) mm

Počet F boxov v A boxe: 6 ks

Hmotnosť výrobku: 0,117 kg
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