
Extrator de leite
eletrônico individual

 

Conjunto completo

 

SCF292/13

Feito para seu conforto
Inspirado pela natureza

Nosso exclusivo extrator completo BPA-Free foi projetado com uma memória

eletrônica que mantém você no controle aprendendo e continuando seu estilo

pessoal de extrair o leite.

Estimula e extrai

As delicadas pétalas massageadoras acionam o fluxo natural do leite, como um bebê

sendo amamentado

O vácuo imita a sucção do bebê para um fluxo de leite contínuo

Use de três modos

Funcionamento a eletricidade, a bateria e manual

Ajuda a amamentar por mais tempo

Mais leite naturalmente

Vantagens e recursos:

Com bolsa térmica e bolsas térmicas em gel

Aprende e segue seu ritmo de bombear



Extrator de leite eletrônico individual SCF292/13

Destaques Especificações

Com bolsa térmica e bolsas térmicas em gel

Tudo o que você precisa para manter a

produção de leite e para extrair e armazenar o

leite materno quando não estiver com seu

bebê.

Pétalas massageadoras delicadas

As pétalas massageadoras patenteadas

contraem-se para dentro e para fora, imitando

a ação de sucção do bebê e têm o objetivo de

estimular um fluxo rápido e natural.

Vácuo para extração suave

O vácuo para extração suave imita a sucção do

bebê para criar um fluxo de leite contínuo que

requer menos bombeamento.

Aprende e segue seu ritmo de bombear

A memória eletrônica aprende e, com o toque

de um botão, prossegue com seu ritmo pessoal

de bombeamento.

Eletricidade, bateria e manual

Além do funcionamento a eletricidade, esse

extrator eletrônico individual também pode

funcionar a bateria e como extrator manual,

para permitir total flexibilidade.

Mais leite naturalmente

A extração permite que o leite materno fique

disponível mesmo quando você está ausente

 

Alimentação

Voltagem: 100-240 V

País de origem

Inglaterra

Conteúdo

Conjunto de baterias: 1 pcs

Suporte para garrafa/tampa do funil: 2 pcs

Recipiente para leite materno (125 ml): 2 pcs

Recipiente para leite materno (260 ml): 1 pcs

Bolsa térmica em gel: 2 pcs

Bolsa de viagem em microfibra: 1 pcs

Cabo de alimentação: 1 pcs

Peças sobressalentes: 1 pcs

Embalagem para viagem de bicos para

recém-nascidos: 1 pcs

Peças para extrair leite manualmente na

ausência de energia elétrica: 1

Fases de desenvolvimento

Fases: 0 a 6 meses

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a

alterações sem aviso prévio. As

marcas registradas são de

responsabilidade da Koninklijke

Philips N.V. ou de seus

representantes legais

Data de emissão

2019‑06‑26

Versão: 9.3.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

