
Комплект ръчна помпа за

кърма със стерилизатор

 
Изпомпете, нахранете и

стерилизирайте

Включва стерилизатор 3 в 1

Ръчна помпа за кърма Comfort

Бутилки, четка и залъгалки

 
SCD293/00

Повече комфорт, повече кърма* Помпете, нахранете и стерилизирайте

Комплект ръчна помпа за кърма със стерилизатор

Комплектът за кърмене е идеален за майки, които искат пълен пакет – от изпомпване до хранене и почистване. Включва

разнообразие от аксесоари: ръчна помпа за кърма, стерилизатор, биберони и бутилки.

Изцеждане – ръчна помпа за кърма

Удобна позиция благодарение на специален дизайн

Мека възглавничка за масаж внимателно стимулира потока на млякото

Компактна и лека конструкция

Малко отделни части и интуитивна конструкция

Хранене

С приложени бутилка и биберон Natural, създадени за естествено засмукване

Стерилизатор "3 в 1"

Регулируем размер

Естественият процес на парно стерилизиране убива 99,9% от вредните бактерии

Подходящ за всички бутилки с широк и тесен отвор
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Акценти

Удобна позиция

Помпата за кърма има уникален дизайн, благодарение

на който кърмата тече директно в бутилката, дори

когато седите в съвсем изправено положение. Това

означава, че можете да седите по-удобно, докато

изцеждате – не се налага да се навеждате напред, за

да сте сигурна, че кърмата ще влезе в бутилката.

Когато седите удобно и сте спокойна, докато

изцеждате, кърмата потича по-лесно.

Мека възглавничка за масаж

Нашата възглавничка за масаж разполага с мека

кадифена текстура, която осигурява топло усещане на

кожата за удобно и нежно стимулиране на потока

кърма. Емблематичната възглавничка "листенца" е

предназначена да имитира сученето на бебето и за

нежна помощ при стимулирането на кърма.

Лесно и в движение

Помпата за кърма е малка и лека, което я прави лесна

за съхранение и пренасяне, и позволява по-

дискретно изцеждане, когато сте в движение.

Лесно сглобяване, изцеждане и измиване

Няколко отделни части и интуитивен дизайн.

Изцеждайте лесно мляко за вашето бебе по всяко

време.

Включва нашата бутилка за хранене Natural

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.

Стерилизатор "3 в 1"

Със своя регулируем размер, този стерилизатор

Philips Avent "3 в 1" побира идеално всичко, което

искате да стерилизирате, и заема възможно най-

малко място в кухнята ви. Функционалността "3 в 1"

ви дава: 1) конфигурация с малък размер за

стерилизиране на биберони; 2) конфигурация със

среден размер за стерилизиране на помпи за кърма и

чинийки, ножчета и вилички за малки деца; 3)

конфигурация с голям размер за стерилизиране на 6

бебешки бутилки

Стерилизиране с естествена пара

Стерилизаторът използва естествена пара, за да

стерилизира бебешки бутилки и други продукти, като

унищожава 99,9% от вредните микроби без

използването на химикали. Идеално решение, за да

сте спокойни, че бебешките бутилки и другите

продукти са стерилни.

Подходящ за всички видове бутилки

Стерилизаторът е проектиран, така че да побира

бутилки както с широк, така и с тесен отвор, а също

и различни помпи за кърма и аксесоари. Това ви дава

свободата да изберете бутилки и аксесоари, най-

подходящи за вас и вашето бебе. При пълен

капацитет стерилизаторът побира 6 бутилки Philips

Avent от 330 мл/11 унции.
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Спецификации

Материал

Бутилка: Полипропилен, Не съдържа бисфенол-A*

Помпа за кърма: Не съдържа бисфенол-A*,

Полипропилен

Какво включва

Стерилизатор "3 в 1": 1 бр.

Четка за бутилки и биберони: 1 бр.

Свръхмек биберон за новородени: 2 бр.

Уплътнителен диск за съхранение на кърма: 1 бр.

Бутилка Natural 4 унции: 2 бр.

Бутилка Natural 4 унции: 2 бр.

Бутилка Natural 9 унции: 2 бр.

Силиконова залъгалка: 3 бр.

Хигиенична капачка с щракване: 3 бр.

Щипки: 1 бр.

Тяло на помпата с ръчка: 1 бр.

Тампони за гърди, мострен пакет: 1 опаковка (2

броя)

Стадии на развитие

Стадии: 0 – 6 месеца

Функции

Без навеждане напред: Седите в удобно положение

Мека възглавничка за масаж: Нежно стимулиране

Захранване

Напрежение: 220 V (електрически парен

стерилизатор 3 в 1)

* Клинично доказан комфорт: изследвания, направени върху 110

майки, показаха значително предимство на Philips Avent в

сравнение с водещ конкурент

* Помпа за кърма без бисфенол-А: само свързаните с бутилката и

други части, които влизат в контакт с кърмата. Според

разпоредбите на ЕС, 10/2011
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