
Чаша с улей

• Отпиване без протичане
• 7 унции/200 мл
• 6 м +

SCF751/03

Отпиване без протичане
 

Лесен преход от шише към чашка

 
Новата чашка за отпиване Philips Avent без бисфенол-А (BPA) разполага с очакваща патентоване клапа, която гарантира

пиене без разливане. Мекият улей и ръкохватките осигуряват на мъничето ви лесно пиене. Лесно за детето ви, удобно за

вас.

Benefits

Без разливане
• Без изтичане! Потвърдено от майките
 
Идеалната първа стъпка към пиенето от чаша
• Наклонен улей намалява накланянето на главата
• Меки помощни ръкохватки за малки ръчички
 
Удобство за вас и за бебето ви
• Всички части са подходящи за съдомиялна машина, което дава

удобство

• Хигиенична капачка, за да запази чашата чиста в движение
 
Други предимства
• Тази чаша е направена от материали без бисфенол-A
• Съвместим с бутилки и чаши Philips Avent
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Features

Чашата е подходяща за съдомиялна машина

Наклонен улей

Наклоненият улей е проектиран да помогне на децата да поемат своите
първи глътки лесно, без да накланят твърде много глава назад.

Не съдържа бисфенол-A (BPA)

Тази чаша Philips Avent е направена от материали без бисфенол-A.

Съвместимост с Philips Avent

Всички бутилки и чашки Philips Avent са съвместими, с изключение на
стъклените бутилки и чашките за пораснали деца/My First Big Kid. Можете
да комбинирате и напаснете, за да създадете перфектната чашка, която
да отговаря на индивидуалните нужди на вашето дете.

Ергономични помощни ръкохватки

Помощните ръкохватки помагат на вашето мъниче да държи чашата и да
пие само. Тези ръкохватки са оформени за лесно хващане от малки
ръчички, а също са гумирани, за да не се изплъзват.

Хигиенична капачка
У дома или в движение, защитната хигиенична капачка запазва улея
винаги чист.

Specifications
Имайте предвид, че това е предпродажбена брошура и съдържащата се в нея информация е такава, каквато ни е известна към датата и за страната, посочени по-
горе. Съдържанието на брошурата подлежи на промени без предизвестие. Philips не поема каквато и да било отговорност за съдържанието на брошурата.

Какво включва
Мек улей 1 бр.
Чаша (200 мл/7
унции)

1 бр.

Дръжка 1 бр.
Клапа 1 бр.
Хигиенична капачка
с щракване

1 бр.

Стадии на развитие
Стадии 6 месеца и повече

Страна на произход
Indonesia Да

Материал
Чаша с улей Полипропилен

TPE

Тегло и размери
Размери на F-
кутията

178 x 125 x 90 мм

Брой F-кутии в една
A-кутия

6 бр.

Тегло на изделието 0,1 кг

Аксесоари
Резервна част Резервен улей SCF252

Габарити на опаковката
Височина 12,50 см
Ширина 12,50 см
Дълбочина 9,00 см
Нето тегло 0,09 кг
Бруто тегло 0,10 кг
EAN 08710103854388
Брой включени
продукти

1

Страна на произход ID
Митнически
тарифен номер

392410

Външен кашон
Дължина 50,10 см
Ширина 13,20 см
Височина 13,50 см
Бруто тегло 0,78 кг
EAN 18710103854385
Брой потребителски
опаковки
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