
Puodelis su
snapeliu

 

Geriant nelaša

12 oz / 340 ml

18 m+

 

SCF755/00

Geriant nelaša
Lengva paversti buteliuką puodeliu

Naujasis „Philips Avent“ puodelis be BPA turi patentuojamą vožtuvą, per kurį

nenulašės nei lašelis. Dėl minkšto kramtymui atsparaus snapelio ir rankenėlių

mažylis galės gerti patogiai. Patiks ir jums, ir jūsų mažyliui.

Neišsilieja

Sandarus! Mamų mėgiamas

Lengvai konvertuojamas į laisvo srauto puodelį

Idealus pirmasis žingsnis norint pradėti naudotis puodeliu

Kampu pakreiptas snapelis, todėl nereikia užversti galvos

Mažoms rankytėms pritaikytos minkštos pagalbinės rankenėlės

Patogus jums ir jūsų kūdikiui

Visas dalis galima plauti indaplovėje

Higieninis dangtelis apsaugo puodelį nuo nešvarumų keliaujant

Kiti privalumai

Šio puodelio sudėtyje nėra BPA

Suderinama su „Philips Avent“ buteliukais ir puodeliais



Puodelis su snapeliu SCF755/00

Ypatybės Specifikacijos

Sandarus! Mamų mėgiamas

Daugiau jokios netvarkos! Naujas patentuotas

vožtuvas užtikrina, kad skystis tekės tik vaikui

geriant per snapelį.

Kampu pakreiptas snapelis

Sukūrėme kampu pakreiptą snapelį, kad

mažyliai galėtų gerti lengvai, neužversdami

galvos.

Ergonomiškos pagalbinės rankenėlės

Mažyliui patogu laikyti puodelį už rankenėlių ir

gerti savarankiškai. Šios rankenėlės pritaikytos

mažoms rankytėms, kad būtų lengva jas

paimti, bet to, rankenėlės padengtos guma,

kad neslystų.

Be bisfenolio A (BPA)

Šio „Philips Avent“ puodelio sudėtyje nėra

BPA.

„Philips Avent“ suderinamumas

Visi „Philips Avent“ buteliukai ir puodeliai yra

suderinami, išskyrus stiklinius buteliukus ir

puodelius vyresniems vaikams / puodelius

„My First Big Kid Cup“. Tad galite maišyti ir

derinti, kad sukurtumėte savo tobulą puodelį,

tinkantį pradedančio vaikščioti kūdikio

individualiems raidos poreikiams.

Higieninis dangtelis

Namuose ar kelionėje, apsauginis higieninis

dangtelis išlaiko snapelį švarų.

Puodelį galima plauti indaplovėje

Visas dalis galima plauti indaplovėje

Kas pridedama

Puodelis (340 ml / 12 uncijų): 1 vnt.

Rankenėlė su integruotu snapeliu: 1 vnt.

Vožtuvas: 1 vnt.

Uždedamas higieninis dangtelis: 1 vnt.

Vystymosi etapai

Etapai: 18 mėn. ir daugiau

Kilmės šalis

Indonezija

Medžiaga

Puodelis su snapeliu: Polipropilenas

Svoris ir matmenys

F dėžutės matmenys: 194 x 125 x 9 mm

F dėžučių skaičius A dėžutėje: 6 vnt.

Gaminio svoris: 0,106 kg

 

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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