Pohár s náustkom
Ľahké pitie
9 oz/260 ml
9 m+
chlapec

Ľahké pitie
Pohár s viečkom s mäkkým náustkom pre jednoduché pitie

SCF553/05

Tento pohár s náustkom od spoločnosti Philips Avent je výborný pre batoľatá aj
pre rodičov. Mäkký silikón uľahčuje upíjanie a vďaka menšiemu počtu dielov sa
pohár jednoduchšie čistí.
Jednoduché pitie
Jemný silikónový náustok pre jednoduché pitie
Zvlnený tvar nádoby na pevné uchopenie
Jednoduché čistenie
Jednodielny silikónový náustok pre jednoduché zostavenie
Ochrana proti rozliatiu
Zabudovaný ventil pre pitie bez rozlievania
Ďalšie výhody
Tento pohár s náustkom je vyrobený z materiálov bez obsahu BPA
Všetky časti sú umývateľné v umývačke riadu pre vyššie pohodlie
Kompatibilné s fľašami a pohármi Philips Avent

Pohár s náustkom

SCF553/05

Hlavné prvky

Technické údaje

Pohár je možné umývať v umývačke riadu

Bez BPA
Tento pohár s náustkom je vyrobený
z materiálov bez obsahu BPA
Jednoduché pitie

Všetky časti sú umývateľné v umývačke riadu
pre vyššie pohodlie
Jednodielny náustok
Ventil je zabudovaný do náustku, vďaka čomu
je zostavenie rýchle a bezproblémové.
Zvlnený tvar
Nádoba pohára s náustkom je navrhnutá na
jednoduché uchopenie malými rúčkami.
Pohár odolný voči vyliatiu
Zabudovaný ventil pre pitie bez rozlievania
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Krajina pôvodu
Indonézia
Čo je súčasťou balenia
Silikónový náustok: 1 ks
Pohár s náustkom: Polypropylén, silikónová
guma
Pohár (200 ml/7 oz): 1 ks
Hygienické veko: 1 ks
Príslušenstvo
Vymeniteľná časť: Vymeniteľný náustok
SCF246

Zo silikónového náustka z jedného kusu
materiálu sa ľahko pije: tekutina začne tiecť,
keď sa na náustok vyvinie tlak.

Hmotnosť a rozmery
Čisté rozmery produktu bez príslušenstva: 69
x 111 x 118 mm
Hmotnosť výrobku: 0,05 kg

Kompatibility Philips Avent
Všetky fľaše a poháre Philips Avent okrem
sklenených ﬂiaš a pohára umožňujúceho piť
ako dospelí sú kompatibilné. Môžete ich tak
kombinovať a prispôsobiť, aby ste vytvorili
dokonalý pohár, ktorý vyhovuje individuálnym
vývojovým potrebám vášho batoľaťa.

Logo Philips Green
Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú
znižovať náklady, spotrebu energie a
emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú
významný environmentálny prínos v jednej
alebo viacerých hlavných oblastiach
ekologických priorít spoločnosti Philips –
energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné
látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako
aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.

