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Komfort, więcej pokarmu* Odciąganie, karmienie i sterylizowanie

Laktator ręczny ze sterylizatorem

Zestaw do karmienia piersią jest idealny dla mam, które potrzebują rozwiązania zaspokajającego wszystkie

potrzeby: od odciągania pokarmu, przez karmienie, po czyszczenie. Zawiera on szereg akcesoriów: laktator

ręczny, sterylizator, smoczki i butelki.

Odciąganie — laktator ręczny

Relaksująca pozycja dzięki wyjątkowej konstrukcji

Miękka nakładka masująca delikatnie stymuluje wypływ mleka

Niewielka i lekka konstrukcja

Niewielka liczba części oraz intuicyjna konstrukcja

Nakarm

Zawiera butelkę i smoczek Natural umożliwiające naturalne przysysanie się

Sterylizator 3 w 1

Regulowana wielkość

Naturalna sterylizacja parowa zabija do 99,9% niebezpiecznych zarazków

Pasuje do butelek z szeroką i wąską szyjką
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Zalety

Wygodniejsza pozycja

Laktator charakteryzuje się wyjątkową

konstrukcją, która sprawia, że mleko z piersi

trafia bezpośrednio do butelki, nawet jeśli

siedzisz prosto. Oznacza to, że możesz siedzieć

wygodniej podczas używania laktatora i nie

musisz pochylać się do przodu, aby całe mleko

znalazło się w butelce.

Wygodna pozycja i odprężenie podczas

odciągania pokarmu sprawiają, że mleko

łatwiej wypływa.

Miękka nakładka masująca

Nasza nakładka masująca ma miękką,

aksamitną fakturę, która jest ciepła w dotyku —

dzięki temu wygodnie i delikatnie stymuluje

wypływ pokarmu. Unikalna nakładka masująca

została zaprojektowana tak, aby naśladować

ssanie dziecka i delikatnie wspomagać

stymulowanie wypływu pokarmu.

Wygoda odciągania pokarmu w podróży

Niewielkie rozmiary i mała waga laktatora

umożliwiają jego łatwe przechowywanie i

przenoszenie oraz bardziej dyskretne

odciąganie pokarmu w podróży.

Intuicyjne składanie, łatwość obsługi i

czyszczenia

Niewielka liczba części i intuicyjna konstrukcja.

Odciągnij pokarm dla dziecka w dowolnym

momencie.

Zawiera butelkę Natural

Szeroki smoczek przypominający kształtem

pierś pozwala dziecku w naturalny sposób

przyssać się i ułatwia łączenie karmienia

piersią i butelką.

Sterylizator 3 w 1

Dzięki regulowanej wielkości ten sterylizator 3

w 1 Philips Avent może dokładnie sterylizować

różne przedmioty, zajmując przy tym

minimalną ilość miejsca w kuchni. Funkcje 3 w

1 zapewniają: 1) ustawienie do małych

przedmiotów, np. do sterylizacji smoczków 2)

ustawienie do średnich przedmiotów, np. do

sterylizacji laktatorów, talerzy dla dzieci, noży i

widelców 3) ustawienie do dużych

przedmiotów, np. do sterylizacji 6 butelek dla

dzieci

Naturalna sterylizacja parowa

Za pomocą naturalnej pary urządzenie

sterylizuje butelki dla dzieci i inne produkty,

zabijając 99,9% groźnych zarazków bez użycia

chemikaliów. Dzięki temu masz absolutną

pewność, że butelki dla dzieci i inne produkty

są sterylne.

Pasuje do wszystkich butelek

Ten sterylizator został zaprojektowany w taki

sposób, aby pasował do butelek z szeroką i

wąską szyjką, a także do różnych laktatorów i

akcesoriów. Umożliwia to swobodę w wyborze

butelek i akcesoriów, które najlepiej

odpowiadają Tobie i Twojemu dziecku. Przy

pełnym załadunku sterylizator może pomieścić

6 butelek Philips Avent o pojemności 330 ml.
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Dane techniczne

Materiał

Butelka: Polipropylen, Bez bisfenolu A*

Laktator: Bez bisfenolu A*, Polipropylen

Zawartość zestawu

Sterylizator 3 w 1: 1 szt.

Szczotka do butelki i smoczka: 1 szt.

Wyjątkowo miękki smoczek dla noworodków:

2 szt.

Pokrywka zamykająca do przechowywania

pokarmu: 1 szt.

Butelka Natural 125 ml: 2 szt.

Butelka Natural 260 ml: 2 szt.

Silikonowy smoczek: 3 szt.

Higieniczna nasadka na zatrzask: 3 szt.

Szczypce: 1 szt.

Część główna laktatora z rączką: 1 szt.

Opakowania z próbkami wkładek laktacyjnych:

1 opakowanie (2 szt.)

Etapy rozwoju

Etapy: 0–6 miesięcy

Funkcje

Bez konieczności pochylania się do przodu:

Siedzenie w wygodnej pozycji

Miękka nakładka masująca: Delikatna

stymulacja

Moc

Napięcie: 220 V (elektryczny sterylizator

parowy 3 w 1)

* Klinicznie potwierdzony komfort: badania z udziałem

110 matek wykazały, że znaczna większość woli

produkty marki Philips Avent od produktów czołowej

konkurencyjnej marki.

* Niezawierający bisfenolu A laktator: dotyczy tylko

butelki i innych części stykających się z pokarmem —

zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 10/2011
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