
Залъгалка Classic

• За жизненоважния комфорт
• 6 – 18 месеца
• Ортодонтски и без бисфенол-А
• опаковка – 2 бр.

SCF169/44

Проектиран за ежедневните нужди от
комфорт на вашето бебе
 

Залъгалка с ярки, цветни дизайни

 
Отговорете на жизненоважните нужди от успокоение на вашето бебе по всяко време на денонощието с биберона

залъгалка Classic на Philips Avent. Наличен в разнообразна гама от цветове, ортодонтският, сгъваем биберон е съобразен с

естественото орално развитие на бебето.

Benefits

Удобен и мек силиконов биберон
• Разработен за естествено орално развитие
 
Гарантирано качество
• Произведено в нашия завод, носител на награди, в Обединеното

кралство
 
Безопасност и хигиена

• Дръжка с предпазен пръстен за лесно изваждане на залъгалката
• Капачката с щракване ви помага да запазите залъгалката на

бебето ви чиста
 
Лесно почистване
• Лесно стерилизиране за допълнителна хигиена
 

Предпродажбена брошура за: България (2020, April 19)



Features

Ортодонтски биберон

Нашият сгъваем силиконов биберон има симетрична форма, която се
отнася с внимание към небцето, зъбите и венците на вашето бебе, докато
расте.

Направено в Обединеното кралство

Можете да сте сигурни, че комфортът на вашето дете е в добри ръце.
Тази залъгалка е произведена в нашия завод, носител на награди, в
Обединеното кралство.*

Дръжка с предпазен пръстен

Нашата дръжка с предпазен пръстен ви позволява да изваждате лесно
залъгалката на бебето по всяко време. Дори малките ръчички могат да я
хванат!

Хигиенична капачка с щракване

Когато залъгалката не се използва, просто щракнете капачката, преди да я
приберете, за да запазите биберона безопасен и чист.

Лесно стерилизиране

Поддържането на залъгалките и бибероните на вашето бебе чисти е
лесно. Просто ги поставете в стерилизатор или ги потопете във вряща
вода.

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
Залъгалка Classic 2 бр.

Безопасност
Дръжка с предпазен
пръстен

Да

Без бисфенол А Да

Хигиена
Лесно почистване Да
Могат да се стери-
лизират

Да

Възможно почи-
стване в съдомиялна
машина

Да

Габарити на опаковката
Височина 11,50 см
Ширина 10,40 см

Дълбочина 4,80 см
Нето тегло 0,03 кг
Бруто тегло 0,06 кг
EAN 08710103851790
Брой включени
продукти

1

Страна на произход GB
Митнически
тарифен номер

392690

Външен кашон
Дължина 32,60 см
Ширина 11,60 см
Височина 12,90 см
Бруто тегло 0,74 кг
EAN 18710103851797
Брой потребителски
опаковки

12
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* № 1 глобална марка за залъгалки
* Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте бибероните след 4 седмици употреба
* Нашата гама подкрепя майките и бебетата във всеки етап на развитие
* Производител на годината за 2014 г.
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