
 

Didelė masažinė
pagalvėlė

 
Puikiai tinka visiems
pientraukiams

 

SCF167/01 Tinkamas dydis, maksimalus komfortas
Pientraukis su platesniu piltuvu

Ši švelni masažinė pagalvėlė turi didesnį piltuvėlį, specialiai sukurta mamoms su

didesniais speneliais. Ją galima naudoti su „Philips Avent Comfort“ asortimento

pientraukiais. Žemiau pateikti paveikslėliai padės nuspręsti, ar jums reikia didesnės

pientraukio pagalvėlės.

Patogus siurbimas

Platesnis piltuvas patogiam dėvėjimui

Tinka visiems „Natural“ linijos pientraukiams

Pasitikrinkite, ar jums tinka, kad būtų patogu

Tinkamas dydis: spenelis patogiai telpa pagalvėlės piltuve

Pasirinkite didelį dydį: spenelis liečia piltuvo sieneles



Didelė masažinė pagalvėlė SCF167/01

Ypatybės Specifikacijos

Didelė pagalvėlė pientraukiui

Norėdami sužinoti, ar jums reikia didelės

pientraukio pagalvėlės, patikrinkite, ar spenelis

patogiai įsistato į pagalvėlės piltuvą. Jei

spenelis liečia arba trinasi į pagalvėlės piltuvo

sieneles, pasirinkite didelę pientraukio

pagalvėlę, kad pientraukį būtų patogu naudoti.

Teisingas dydis

Jei spenelis patogiai telpa pagalvėlės piltuve,

naudojate teisingo dydžio masažinę pagalvėlę.

Ankštai prigludęs

Jei spenelis liečia arba trinasi į pagalvėlės

piltuvo sieneles, pasirinkite didelę pientraukio

pagalvėlę, kad naudoti būtų patogu.

Tinka visiems „Natural“ pientraukiams

Didelė minkšta masažinė pagalvėlė tinka

visiems „Philips Avent Comfort“ pientraukiams

iš linijos „Natural“.

Kilmės šalis

Anglija

Medžiaga

Be BPA*

Kas pridedama

Didelė pagalvėlė: 1 vnt.

Padėklas

Medžiaga: Silikoninis, Be BPA*

Suderinamumas

Tinka „Natural“ linijos gaminiams

Lengva naudoti

Padėklas: Lengva valyti, Galima plauti

indaplovėje

Vystymosi etapai

Etapas: Nėštumas, nuo 0 iki 6 mėn.

Funkcijos

Minkšta masažinė pagalvėlė: Švelnus

stimuliavimas

Atsarginė dalis

Tinka šiems produktų tipams:: SCF330

Tinka šiems produktų tipams:: SCF332

Tinka šiems produktų tipams:: SCF334

 

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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