
Чаша с улей

• Лесно отпиване
• 7 унции/200 мл
• 6 м +
• момиче

SCF551/03

Лесно отпиване
 

Чашка за отпиване с мек улей за лесно пиене

 
Чашката с улей Philips Avent е чудесна както за малките деца, така и за родителите. Мекият силиконов улей прави

отпиването лесно, а по-малкият брой части осигурява по-лесно почистване на чашата

Benefits

Без разливане
• Вградена клапа за пиене без разливане
 
Лесно пиене
• Вълниста форма на контейнера за стабилен захват
• Мек силиконов улей за лесно пиене
 
Лесно почистване
• Силиконов улей от една част за лесно сглобяване

 
Други предимства
• Всички части са подходящи за съдомиялна машина, което дава

удобство
• Тази чашка за отпиване 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

Улей от една част
Клапата е вградена в улея, осигурявайки бързо и безпроблемно
сглобяване.

Вълниста форма
Контейнерът на чашката за отпиване е проектиран да позволява лесно
захващане за малки ръчички.

Чашка без разливане

Не съдържа бисфенол-A (BPA)

Лесно пиене

Силиконовият улей, съставен от една единствена част, е лесен за
отпиване: течността започва да тече, когато към улея се приложи натиск.

Съвместимост с Philips Avent

Всички бутилки и чаши Philips Avent са съвместими, с изключение на
стъклените бутилки и чашата за пораснали деца. Така че можете да
комбинирате и напасвате, за да създадете перфектната чаша, отговаряща
на индивидуалните нуждите на вашето мъниче.

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
Чаша (200 мл/7
унции)

1 бр.

Силиконов улей 1 бр.
Чаша с улей Полипропилен, силиконова гума
Хигиенична капачка 1 бр.

Страна на произход
Indonesia Да

Тегло и размери
Нето размери на
изделието без
принадлежностите

69x111x118 мм

Тегло на изделието 0,06 кг

Аксесоари
Резервна част Резервен улей SCF246

Габарити на опаковката
Височина 15,80 см

Ширина 11,10 см
Дълбочина 6,80 см
Нето тегло 0,06 кг
Бруто тегло 0,07 кг
EAN 08710103854364
Брой включени
продукти

1

Страна на произход ID
Митнически
тарифен номер

392410

Външен кашон
Дължина 26,60 см
Ширина 15,50 см
Височина 13,00 см
Бруто тегло 0,50 кг
EAN 18710103854361
Брой потребителски
опаковки
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