Értékesítés Előtti Szórólap ez Magyarország (2018, Október 26)
Nagy méretű masszázspárna
• A Comfort mellszívók mindegyikéhez

SCF167/01

Megfelelő méret, maximális kényelem
Szélesebb tölcsérrel rendelkező mellszívó
Ezt a szélesebb tölcsérrel rendelkező, puha masszázspárnát speciálisan a nagyobb mellbimbókkal rendelkező anyukák számára
tervezték. Használható a Philips Avent Comfort mellszívó termékcsalád tagjaival. Az alábbi ábrák segítségére lehetnek annak
eldöntésében, hogy nagyobb mellszívó-párnára lenne-e szüksége.
Előnyök

Kényelmes használat
• Kényelmesebb illeszkedést nyújtó szélesebb tölcsér
• A Natural mellszívók mindegyikéhez

A kényelemért ellenőrizze,megfelelően illeszkedik-e a mellszívó

• Megfelelő illeszkedés: A mellbimbó kényelmesen ül a
párnatölcsérben
• Nagy méret választása: A mellbimbó hozzáér a tölcsér falához

Szolgáltatások
Nagy méretű mellszívó-párna

Túl kis méret, szűk illeszkedés

Helyezze mellbimbóját a párnatölcsérbe, hogy ellenőrizze, kényelmesen
illeszkedik-e. Ha mellbimbója hozzáér vagy hozzádörzsölődik a párnatölcsér
falához, válassza ki a nagy méretű mellszívópárnát a kényelmesebb fejési
élmény érdekében.

Ha mellbimbója hozzáér vagy hozzádörzsölődik a párnatölcsérhez, válassza a
szélesebb tölcsérrel rendelkező, nagy méretű mellszívó párnát a kényelmesebb
pumpálási élmény érdekében.
A Natural mellszívók termékcsaládjának minden tagjához

Helyes illeszkedés

A nagy méretű, puha masszázspárna kompatibilis minden Philips Avent
Comfort mellszívóval a Natural termékcsaládból.

Ha a mellbimbó kényelmesen ül a párnatölcsérben, Ön a megfelelő méretű
masszázspárnát használja.

termékjellemzők
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez egy értékesítés előtti szórólap, melynek tartalma jelenlegi legjobb tudásunkat tükrözi a fent említett országra vonatkozóan. A szórólap tartalma előzetes
értesítés nélkül megváltozhat. A Philips nem vállal felelősséget a szórólap tartalmáért.

Származási hely
Anglia

Cserélhető alkatrészek
Igen

Anyag
BPA-mentes*

Igen

A következőt tartalmazza:
Nagy méretű párna

1 db

Párna
Anyag

Szilikon
BPA-mentes*

Kompatibilitás
Kompatibilis a
Natural termékcsalád
tagjaival

Igen

Egyszerű használat
Párna

Könnyű tisztítás
Mosogatógépben tisztítható

Fejlődési szakaszok
Szakaszok

Terhesség
0–6 hó

Funkciók
Puha masszázspárna

Különböző terméktípusokhoz:
Különböző terméktípusokhoz:
Különböző terméktípusokhoz:

SCF330
SCF332
SCF334

Méret csomagolással együtt
Magasság
Szélesség
Mélység
Nettó tömeg
Bruttó tömeg
EAN
Mellékelt termékek
száma
Származási hely
Harmonizált rendszerkód

8,50 cm
8,40 cm
3,60 cm
0,02 kg
0,03 kg
08710103577973
1
GB
392690

Külső kartondoboz
Hosszúság
Szélesség
Magasság
Bruttó tömeg
EAN
Fogyasztói csomagolások száma

22,30 cm
18,00 cm
10,10 cm
0,43 kg
18710103577970
12
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