
Komplet ročne prsne
črpalke s sterilizatorjem

 
Načrpajte, nahranite in
sterilizirajte

Vključuje sterilizator 3 v 1

Udobna ročna prsna črpalka

Stekleničke, krtačka in dude

 
SCD293/00

Več udobja, več mleka* Črpanje, hranjenje in sterilizacija

Komplet ročne prsne črpalke s sterilizatorjem

Komplet za dojenje je idealen za mamice, ki želijo celovit paket, ki vključuje vse od črpanja do hranjenja in

čiščenja. Vsebuje različne dodatke: ročno prsno črpalko, sterilizator, dude in stekleničke.

Črpanje – ročna prsna črpalka

S posebno zasnovo omogoča sproščujoč položaj

Mehka masažna blazinica nežno spodbuja pretok mleka

Kompaktna in lahka zasnova

Malo sestavnih delov in intuitivna zasnova

Hranjenje

Vključuje stekleničko in cucelj Natural za naravni oprijem otroka

Sterilizator 3 v 1

Nastavljiva velikost

Naravna parna sterilizacija uniči 99,9 % škodljivih mikrobov

Primeren za uporabo s stekleničkami s širokim in ozkim vratom



Komplet ročne prsne črpalke s sterilizatorjem SCD293/00

Značilnosti

Sproščujoč položaj

Prsna črpalka ima edinstveno zasnovo, ki

omogoča pretok mleka neposredno iz vaših

prsi v stekleničko, tudi kadar sedite vzravnano.

Tako lahko med črpanjem sedite udobneje, saj

se vam ni treba sklanjati naprej, da bi vaše

mleko steklo v stekleničko. Če udobno sedite in

ste sproščeni, bo mleko med črpanjem lažje

teklo.

Mehka masažna blazinica

Naša masažna blazinica ima mehko žametno

teksturo, ki poskrbi za topel občutek na koži in

tako nežno spodbuja pretok mleka. Ikonična

blazinica v obliki cvetnih listov posnema

dojenčkovo sesanje za nežno spodbujanje

sproščanja mleka.

Preprosta uporaba na poti

Prsna črpalka je majhna in lahka ter omogoča

preprosto shranjevanje in prenašanje za

diskretno črpanje tudi, ko niste doma.

Preprosta nastavitev, črpanje in čiščenje

Malo sestavnih delov in intuitivna zasnova.

Omogoča enostavno črpanje mleka za vašega

malčka v vsakem trenutku.

Vključuje stekleničko Natural

Široki cucelj v obliki dojke spodbuja naraven

oprijem otroka, ki je podoben oprijemu dojke,

in omogoča enostavno kombinacijo dojenja in

hranjenja s stekleničko.

Sterilizator 3 v 1

Ta sterilizator Philips Avent 3 v 1 se zaradi

nastavljive velikosti povsem prilagodi

predmetom, ki jih želite sterilizirati, in vedno

zavzame najmanjšo možno količino prostora v

kuhinji. Funkcionalnost 3 v 1 pomeni, da imate

na voljo: 1) majhno velikost za steriliziranje dud

2) srednjo velikost za steriliziranje prsnih črpalk

in krožnikov, nožev ter vilic za malčke 3) veliko

velikost za steriliziranje 6 stekleničk za

dojenčke

Naravna parna sterilizacija

Sterilizator sterilizira otroške stekleničke in

druge izdelke z naravno paro ter pri tem uniči

99,9 % škodljivih mikrobov brez uporabe

kemikalij. Tako ste lahko popolnoma

prepričani, da so vse otroške stekleničke in

drugi izdelki sterilni.

Združljiv z vsemi vrstami stekleničk

Sterilizator je zasnovan tako, da je združljiv s

stekleničkami s širokim in ozkim vratom ter

različnimi prsnimi črpalkami in dodatki. To vam

daje popolno svobodo pri izbiranju stekleničk

in dodatkov, ki so najboljši za vas in otroka.

Največja zmogljivost sterilizatorja je šest

stekleničk Philips Avent velikosti 11 oz/330 ml.
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Specifikacije

Material

Steklenička: Polipropilen, Brez bisfenola A*

Prsna črpalka: Brez bisfenola A*, Polipropilen

Kaj vsebuje

Sterilizator 3 v 1: 1 kos

Ščetka za stekleničko in cucelj: 1 kosa

Zelo mehek cucelj za novorojenčke: 2 kosa

Zapiralna ploščica za shranjevanje mleka:

1 kosa

Steklenička Natural, 125 ml: 2 kosa

Steklenička Natural, 260 ml: 2 kosa

Silikonska duda: 3 kosa

Zaščitni higienski pokrovček: 3 kosa

Prijemalke: 1 kosa

Ohišje prsne črpalke z ročajem: 1 kosa

Vzorčni komplet prsnih blazinic: 1 komplet

(2 kosa)

Stopnje razvoja

Faza: 0–6 mesecev

Funkcije

Brez sklanjanja naprej: Sedenje v udobnem

položaju

Mehka masažna blazinica: Nežno spodbujanje

Napajanje

Napetost: 220 V (električni parni sterilizator 3-

in-1)

* Klinično dokazano udobje: testi, ki so bili izvedeni v

primerjavi z največjim konkurentom na 110 materah, so

pokazali znatno naklonjenost izdelkom Philips Avent.

* Prsna črpalka brez bisfenola A: velja samo za

stekleničko in tiste dele, ki pridejo v stik z mlekom. V

skladu z uredbo EU 10/2011.
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