
Подаръчен комплект със специален дизайн

• 1 бр., Natural
• 260 мл/9 унции
• Биберон за бавен поток

SCD628

Лесно съчетаване с кърменето
 

Комплект от бутилка, залъгалка и щипка за залъгалка

 
Подаръчният комплект "Слон" за момчета е идеалният подарък за майките и техните безценни новородени. Удобният

комплект включва бутилка за хранене Natural, две залъгалки и щипка за залъгалка.

Benefits

Лесно съчетаване на кърмене с хранене от бутилка
• Естествено засмукване, благодарение на широкия биберон с

формата на гърда
 
По-комфортно и утоляващо глада хранене за вашето бебе
• Уникални "листенца" за мек, гъвкав биберон без сгъване
 
Въздухът не влиза в коремчето на вашето бебе

• Усъвършенствана система против колики с иновативен дизайн с
две клапи

 
Лесна за хващане и държане във всяка посока
• Ергономична форма за максимално удобство
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Features

Естествено засмукване

Широкият биберон с формата на гърда помага за естествено засмукване,
подобно на това при кърменето, и улеснява бебето, когато комбинирате
кърмене и хранене от бутилка.

Уникални, удобни "листенца"

"Листенцата" вътре в биберона го правят по-мек и гъвкав, без да се свива
при ползване. Вашето бебе ще се радва на по-комфортно и утоляващо
глада хранене.

Усъвършенствана клапа против колики

Иновативните две клапи са проектирани да намаляват коликите и
дискомфорта, като пропускат въздуха в бутилката, а не в стомахчето на
бебето.

Ергономична форма

Уникалната форма на тази бутилка я прави лесна за хващане и държане
във всяка посока, дори от миниатюрните ръчички на бебето, за
максимален комфорт.

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.

Страна на произход
Indonesia Да

Материал
Бутилка Не съдържа бисфенол-A*

Полипропилен
Биберон Не съдържа бисфенол-A*

Силикон

Какво включва
Бутилка за бебе 1 бр.
Залъгалка 2 бр.
Щипка за залъгалка 1 бр.

Бутилка
Материал Не съдържа бисфенол-A*

Дизайн
Дизайн на бутилката Ергономична форма

Широко гърло

Лесна употреба
Използване на
бутилката

Лесна за хващане
Лесно сглобяване
Лесно почистване

Стадии на развитие
Стадии 0-12 месеца

Функции
Засмукване Лесно съчетаване на кърмене и

хранене от бутилка
Естествено засмукване

Биберон Изключително мек и гъвкав
биберон

Уникални, удобни "листенца"
Клапа против
колики

Усъвършенствана система против
колики

Характеристики
Могат да се стери-
лизират

Да

Габарити на опаковката
Височина 16,60 см
Ширина 14,20 см
Дълбочина 7,10 см
Нето тегло 0,14 кг
Бруто тегло 0,18 кг
EAN 08710103748106
Брой включени
продукти

1

Страна на произход ID
Митнически
тарифен номер

392410

Вътрешен кашон
Брой потребителски
опаковки

1

GTIN/EAN 28710103748100

Външен кашон
Дължина 29,30 см
Ширина 22,60 см
Височина 17,40 см
Бруто тегло 1,06 кг
EAN 18710103748103
Брой потребителски
опаковки

6
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