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Nagyobb kényelem, több tej.* Fejés, tárolás és táplálás
Egyes elektromos mellszívó készlet tárolópoharakkal

A kényelmes készletben megtalálható minden, amire szüksége van az anyatej fejéséhez és tárolásához, illetve a

kisbaba szoptatásához. A készlethez 2 cumisüveg és 10 tárolópohár is tartozik. Használja a masszázspárnát a

kényelemért, a növelt teljesítményű párnát pedig a nagyobb szívóteljesítményért.

Fejés – Egyes elektromos mellszívó

Kényelmes fejő testtartás az egyedi kialakításnak köszönhetően

A puha masszázspárna gyengéden segíti a tejáramlást

Növelt teljesítményű párna az extra szívóerőért

Válassza a leghatékonyabb és legkényelmesebb beállítást

A csendes fejésre tervezve

Kis számú különálló alkatrész és intuitív kialakítás

Etetés - Natural cumisüveg és etetőcumi

Natural üveggel és etetőcumival, mely természetes mell-érzetet biztosít

Tárolás - tárolópoharak

Fejhet a tároló edényekbe

Biztonságos tárolás és szállítás

Ápolás - Eldobható melltartóbetétek

Selymesen puha érzés, légáteresztő anyag
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Fénypontok

Pihentető fejés alatti testtartás

A mellszívó egyedi kialakítású, így a tej a

mellekből közvetlenül az üvegbe vagy az

edénybe áramlik még akkor is, ha egyenesen

ül. Ennek következtében fejés közben

kényelmesen ülhet, nem kell előre dőlnie

azért, hogy a tej biztosan az üvegbe kerüljön. A

fejés közbeni kényelmesebb és ellazultabb

ülés segít a tej könnyebb áramlásában.

Puha masszázspárna

A masszázspárnánk egy puha, selymes

bevonatot kapott, mely meleg érzetet kelt a

bőrön a kényelmes, lágy stimuláció

érdekében, hogy a tej könnyebben

áramolhasson. A jellegzetes szirmos párna a

tervezésének köszönhetően a baba szopási

mechanizmusát imitálja, így gyengéden

ösztönzi a tejleadást.

Puha, növelt teljesítményű párna

Válassza a növelt teljesítményű párnát, ha

erősebb szívásra van szüksége.

Egyszerűen kiválasztható beállítások

A bekapcsoláskor a mellszívó automatikusan

az enyhe stimulációs üzemmódban kezd

működni a tejelválasztás beindításához.

Ezután válassza a 3 szívási fokozat közül az Ön

számára legkényelmesebb tejleadást biztosítót.

Halk mellszívó

Diszkrét fejésre tervezve.

Könnyű összeállítás, fejés és tisztítás

Kevés alkotóelem és intuitív kialakítás. Fejjen

le tejet babája számára bármikor.

Natural cumisüveggel

A széles, mell alakú etetőcumi természetes

mell-érzetet biztosít, ami az etetőcumit nagyon

hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke

könnyebben szokja meg a szoptatás és a

cumisüvegből etetés kombinálását.

Fejhet a tároló edényekbe

A tejtárolópohár-átalakító segítségével

egyszerűen fejheti az anyatejet a tejtároló

edénybe. Nem szivárog ki, nem folyik ki az

értékes anyatej.

Szivárgásmentesen záró fedél

A Philips Avent tárolópoharak biztonságosan

záró fedéllel rendelkeznek, így biztos tárolást

és szállítást tesznek lehetővé.
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Műszaki adatok

Származási hely

Anglia

Anyag

Mellszívó: BPA-mentes* (csak az étellel

érintkező részek)

Cumisüveg: BPA-mentes*, polipropilén

Etetőcumi: BPA-mentes*, Szilikon

Tárolóedények: BPA-mentes*, polipropilén

Melltartóbetét: Természetes légáteresztő

anyag, Selymesen puha felső réteg

A következőt tartalmazza:

Mellszívó ház: 1 db

Alapegység tömlővel: 1 db

Normál méretű párna (19,5 mm): 1 db

(elérhető nagyobb párna is, amely külön

vásárolható meg)

Növelt teljesítményű párna (27 mm): 1 db

Natural cumisüveg, 125 ml-es: 1 db

Natural cumisüveg, 260 ml-es: 1 db

Tejzáró az anyatej tárolásához: 1 db

Tejtároló pohár (180 ml): 10 db

Tejtároló pohár átalakító: 2 db

Melltartóbetét csomagok: 1 csomag (2

darabos)

Kialakítás

Mellszívó kialakítása: Kompakt kialakítás

Cumisüveg kialakítása: Ergonomikus

kialakítás, Széles nyakú

Egyszerű használat

Mellszívó használata: Egyszerűen tisztítható,

Teljesen kompatibilis termékvonal, Intuitív

összeszerelés

Fejlődési szakaszok

Fázis: 0–6 hó

Funkciók

Nem szükséges előrehajolni: Ülés kényelmes

testhelyzetben

Beállítások: 3 fejési beállítás, 1 stimulációs

üzemmód

Puha masszázspárna: Lágy stimuláció

* Klinikailag bizonyított kényelem: 2016. márciusában, 110

amerikai egyesült államokbeli, egyesült királyságbeli és

oroszországi anyukával lefolytatott vizsgálat során az

anyukák átlagosan 8,6/10-es értékelést adtak a Philips

Avent kényelem terén nyújtott teljesítményére.

* Független kutatások szerint összefüggés lehet a

stressz és a tejtermelés között. Lásd:

www.philips.com/avent

* BPA-mentes mellszívó: Csak az üvegre és más

anyatejjel érintkező részekre vonatkozik. Megfelel az

EU 2011/10. sz. rendeletének
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