
 

Pingvinmugg

 

Drick utan spill

200 ml

6 m+

 

SCF751/00

Drick utan spill
Enkel övergång från flaska till mugg

Den nya BPA-fria pipmuggen från Philips Avent har en patentsökt ventil som förhindrar spill. Den mjuka pipen

och de mjuka handtagen gör det lätt för barnet att dricka. Praktiskt för ditt barn och praktiskt för dig.

Spillfri

Helt spillfri - låter barnet träna på att dricka utan att riskera kladd.

Idealiskt första steg mot en mugg

Vinklad pip så att barnet slipper luta huvudet bakåt lika mycket

Mjukt träningshandtag för små händer

Bekvämt för dig och ditt barn

Alla delar kan bekvämt maskindiskas

Ett hygieniskt lock för att hålla muggen ren i alla lägen

Övriga fördelar

Muggen är gjord av BPA-fritt material

Kompatibel med Philips Avent-flaskor och -muggar



Pingvinmugg SCF751/00

Funktioner Specifikationer

Muggen kan maskindiskas

Alla delar kan bekvämt maskindiskas

Vinklad pip

Den vinklade pipen är utformad så att små

barn kan ta sina första klunkar enkelt utan att

behöva luta huvudet bakåt så mycket.

BPA-fria

Philips Avent-muggen är gjord av BPA-fritt

material.

Philips Avent-kompatibilitet

Alla Philips AVENT-flaskor och -muggar är

kompatibla, exklusive glasflaskorna och

Grown-ups-muggarna/My First Big Kid-

muggarna. Du kan blanda och matcha för att

skapa den perfekta muggen, så att den passar

ditt barns individuella utvecklingsbehov.

Ergonomiska träningshandtag

Med träningshandtagen kan barnet lättare

hålla i muggen och dricka på egen hand.

Handtagen är anpassade för små händer och

de har även ett halkfritt grepp i gummi.

Hygieniskt lock

Oavsett om du är hemma eller ute och rör på

dig håller det hygieniska skyddslocket alltid

pipmuggen ren.

Vad medföljer?

Mjuk pip: 1 delar

Mugg (200 ml): 1 delar

Handtag: 1 delar

Ventil: 1 delar

Hygieniskt lock som knäpps på: 1 delar

Utvecklingsstadier

Stadie: 6 månader+

Ursprungsland

Indonesien

Material

Pipmugg: Polypropylen, TPE

Vikt och mått

F-låda, mått: 178 x 125 x 90 mm

Antal F-lådor i A-låda: 6 delar

Produktvikt: 0,1 kg

Tillbehör

Reservdel: Utbytespip SCF252

 

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

gröna områden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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