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Wygoda i komfort umożliwiają

efektywne odciąganie
Dzięki 4 trybom stymulacji 4 ustawieniom odciągania pokarmu każda sesja odciągania może być komfortowa i

dostosowana do Twoich potrzeb. Lekka, kompaktowa konstrukcja pozwala również z łatwością odciągać

pokarm w podróży.

Spersonalizowana obsługa dzięki wielu prostym ustawieniom

4 tryby stymulacji i 4 tryby odciągania pokarmu zapewniające skuteczne odciąganie

Intuicyjna konfiguracja i łatwe zapisywanie ustawień

Zaprojektowany z myślą o delikatnym stymulowaniu wypływu pokarmu

Miękka nakładka masująca wspomaga stymulację wypływu mleka

Lekka i kompaktowa konstrukcja

Łatwe odciąganie pokarmu w domu i w podróży

Zasilanie bateryjne i sieciowe

Technologia Rhythmic Wave

Stworzona z myślą o naśladowaniu rytmu ssania dziecka

Dyskretne i higieniczne odciąganie

Łagodne dźwięki i podświetlany wyświetlacz umożliwiają dyskretne korzystanie z laktatora zarówno za dnia, jak i w nocy

Higieniczne odciąganie pokarmu
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Zalety

Dostosowane do indywidualnych potrzeb

działanie

Wygoda podczas odciągania pokarmu jest

niezwykle istotna, jednak każda mama

odczuwa ją w inny sposób. Ten model

laktatora umożliwia wybór spośród 4 trybów

stymulacji i 4 ustawień odciągania pokarmu.

Dzięki temu każda sesja odciągania będzie

wydajna, a zarazem wygodna.

Intuicyjna konfiguracja ustawień

Mamy mają wystarczająco dużo na głowie,

pomijając konieczność pamiętania o idealnych

ustawieniach. Wyręczamy je w tym!

Preferowane ustawienia są zapisywane, tak

aby można było uruchomić urządzenie jednym

naciśnięciem przycisku. Potrzebujesz przerwy?

Wystarczy nacisnąć przycisk wstrzymania. Aby

wznowić odciąganie, uruchom laktator

ponownie. To takie proste!

Miękka nakładka masująca

Zaprojektowaliśmy nasze laktatory z myślą o

Twojej wygodzie. Miękka, aksamitna faktura

nakładek masujących jest ciepła i przyjemna

w dotyku, dzięki czemu ułatwia stymulowanie

wypływu pokarmu. Elastyczny materiał

naśladuje ssanie dziecka, co również pomaga

zwiększyć wypływ mleka.

Lekka i kompaktowa konstrukcja

Lekka i kompaktowa konstrukcja umożliwia

łatwe odciąganie pokarmu w domu lub

korzystanie z laktatora w podróży.

Dwa źródła zasilania

Produkt jest zasilany energią z sieci

elektrycznej. Można do niego także włożyć

baterie, aby korzystać z niego bezprzewodowo.

W tym celu włóż do niego cztery baterie AA

1,5 V lub cztery akumulatory AA 1,2 V.

Stworzona z myślą o naśladowaniu

naturalnego ssanie

Podczas karmienia piersią dziecko ssie

pokarm, połyka go i oddycha w rytmie 1:1:1. Ten

model laktatora wyposażyliśmy w technologię

Rhythmic Wave, naśladującą odruch ssania i

połykania przy odwzorowaniu naturalnego

tempa (1:1), co umożliwia szybkie i wydajne

stymulowanie wypływu pokarmu. Oznacza to,

że sesje odciągania będą naturalne i wygodne.

Dyskretne odciąganie pokarmu

Poręczny podświetlany wyświetlacz umożliwia

dyskretne odciąganie pokarmu w nocy bez

konieczności włączania światła. Łagodne

dźwięki nie będą zakłócać snu domowników.

Higieniczne odciąganie pokarmu

Zdajemy sobie sprawę, że liczy się każda

kropla pokarmu. Dlatego też mleko płynie w

naszych laktatorach z piersi prosto do

pojemnika, bez przelewania się z powrotem do

rurek. Wszystkie elementy laktatora mające

kontakt z pokarmem zostały wykonane z

materiału niezawierającego bisfenolu A.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Kraj pochodzenia

Chiny

Materiał

Laktator: Bez bisfenolu A* (dot. tylko części

stykających się z pokarmem)

Butelka: Bez bisfenolu A*, Polipropylen

Smoczek: Bez bisfenolu A*, Silikon

Zawartość zestawu

Część główna laktatora: 1 szt.

Podstawa z rurką: 1 szt.

Miękka nakładka: 1 szt.

Butelka Natural 125 ml: 1 szt.

Osłona podróżna: 1 szt.

Pokrywka zamykająca do przechowywania

pokarmu: 1 szt.

Smycz: 1 szt.

Wykończenie

Konstrukcja laktatora: Kompaktowa

konstrukcja

Projekt butelki: Ergonomiczny kształt, Szeroka

szyjka

Łatwość użytkowania

Korzystanie z laktatora: Intuicyjny montaż,

łatwe czyszczenie, zgodność z pełną gamą

produktów

Etapy rozwoju

Etap: 0–6 miesięcy

Funkcje

Technologia Rhythmic Wave: Naśladuje

odruch ssania dziecka

* 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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