
 

 

Philips AVENT
Kubek z ozdobami

340 ml
Ustnik Sport, 18 m+

SCF609/01
Higiena podczas spaceru
Niekapek, szybszy wypływ
Kubek Philips AVENT o większym wypływie jest idealny dla aktywnych, starszych dzieci. Pozostanie 
szczelny bez względu na to, co się z nim stanie – czy zostanie potrząśnięty, podrzucony do góry, czy 

przewrócony. Kubek ma odchylaną przykrywkę oraz boczny zacisk, który umożliwia przypięcie do paska 

lub wózka.

Niekapek
• Ustnik zapobiegający rozlewaniu z opatentowanym zaworkiem

Łatwe użytkowanie i czyszczenie
• Wszystkie elementy można myć w zmywarce
• Kubek można w całości sterylizować
• Zdejmowany boczny klips pozwala przyczepić produkt do paska lub wózka
• Szybszy wypływ i ustnik odporny na gryzienie

Odchylana przykrywka
• Odchylana przykrywka zapewnia czysty ustnik

Pasuje do innych kubków
• Ustnik umożliwiający szybki wypływ i zaczep na pasek pasują do wszystkich kubków Philips 

AVENT



 Ustnik zapobiegający rozlewaniu

Opatentowany zaworek kontroluje wypływ, 
zapobiegając rozlewaniu, nawet w przypadku 
odwrócenia lub położenia produktu na boku.

Zdejmowany klips do paska/do wózka

Zdejmowany, praktyczny, boczny klips pozwala 
przyczepić produkt do paska lub wózka

Szybszy wypływ i większa pojemność

Ustnik jest odporny na gryzienie i zapewnia szybszy 
wypływ, natomiast kubek o dużej pojemności jest 
przeznaczony dla starszych dzieci

Odchylana przykrywka zapewnia czysty 
ustnik

Odchylana przykrywka zawsze zapewnia higienę i 
czystość ustnika zarówno w domu, jak i na spacerze.
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Kraj pochodzenia
• Anglia

Zawartość zestawu
• Kubek z ozdobami 340 ml: 1 szt.
• Pokrywka: 1 szt.

• Klips do paska/do wózka: 1 szt.
• Ustnik o szybkim wypływie: 1 szt.

Etapy rozwoju
• Etapy: 18 miesięcy +
•

Dane techniczne
Kubek z ozdobami
340 ml Ustnik Sport, 18 m+ 
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