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2wolne Kubek wskazujący temperaturę napoju (HK0356)
 

Cena: 46,50 pln

Opis słownikowy

Producent Żyj łatwiej

Opis produktu
 

Kubek wskazujący temperaturę napoju

Właściwości

Ta wersja niecodziennego kubka chroniącego zawartość przed rozlaniem posiada dodatkowo pokrywkę zmieniającą kolor zależnie od
temperatury zawartości (gdy temperatura płynu jest wyższa od temperatury ludzkiego ciała). Jeżeli płyn będzie cieplejszy niż 37,5°C i
zostanie wlany do kubka, pokrywka zmieni kolor z niebieskiego na różowy,ostrzegając użytkownika przed gorącą zawartością. Można
korzystać ze słomki podczas użytkowania tego urządzenia. Nie wystawiać na bezpośredni kontakt ze słońcem.

 

Galeria
 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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