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Mlieko pre dieťa s komfortom

pre mamičku

Keď ste v pohodlí a uvoľnená, mlieko sa vám uvoľňuje ľahšie. To je dôvod, prečo

sme vytvorili najpohodlnejšiu odsávačku mlieka v našej histórii: pohodlne sa

usaďte, nemusíte sa nakláňať dopredu a nechajte našu mäkkú masážnu vložku,

nech jemne stimuluje tok mlieka.

Seďte pohodlnejšie bez potreby nakláňať sa dopredu

Pohodlnejšia poloha pri odsávaní vďaka jedinečnému dizajnu

Jemne stimuluje spustenie a tok mlieka

Mäkká masážna vložka s pocitom tepla

Odsávanie, uskladnenie a kŕmenie v jednom riešení

Súčasťou sú 3 všestranné poháre na skladovanie mlieka

Jednoduché používanie, odkladanie aj prenášanie

Kompaktné vyhotovenie s nízkou hmotnosťou

Ďalšie výhody

Intuitívne zloženie. Jednoduché vizuálne párovanie dielov

Kompatibilná s ostatnými výrobkami na kŕmenie Philips Avent

Jednoduché čistenie vďaka malému počtu samostatných dielov

Jednoduchá manuálna obsluha



Komfortná manuálna odsávačka mlieka SCF330/12

Hlavné prvky

Pohodlnejšia poloha

Táto odsávačka mlieka má jedinečný dizajn,

takže mlieko vám potečie z prsníka priamo do

fľaše, aj keď budete sedieť vzpriamene. To

znamená, že sa pri odsávaní môžete usadiť

pohodlnejšie: nemusíte sa nakláňať dopredu,

aby všetko mlieko skončilo vo fľaši. Pri

pohodlnom sedení a v uvoľnenom stave počas

odsávania vám bude mlieko prirodzene tiecť

oveľa ľahšie.

Mäkká masážna vložka

Naša masážna vložka má novú zamatovo

mäkkú textúru, ktorá dodá pokožke pocit tepla

a umožňuje tak pohodlnú a jemnú stimuláciu

toku mlieka. Vložka je navrhnutá tak, aby

jemne napodobovala satie dieťaťa a pomohla

tak stimulovať spustenie mlieka.

Odsávanie, uskladnenie a kŕmenie v jednom

riešení

Používajte rovnaký pohár na odsávanie,

uskladnenie aj kŕmenie dieťatka materským

mliekom. Ideálne na uskladnenie v mrazničke

alebo chladničke

Kompaktný dizajn

Odsávačka mlieka má kompaktný dizajn, ktorý

zjednodušuje jej priloženie. Jej ergonomicky

tvarovaná rúčka umožňuje pri odsávaní mlieka

pohodlné držanie a plnú kontrolu. Keďže je

malá a ľahká, znamená to, že sa jednoducho

skladuje a prenáša, takže odsávanie na

cestách bude diskrétnejšie.

Intuitívna montáž

Jednoduché vizuálne párovanie dielov

umožňuje intuitívnu montáž.

Plne kompatibilný sortiment

Túto odsávačku mlieka môžete používať

v kombinácii s našimi výrobkami na kŕmenie

v rade Philips Avent vrátane fľašiek a nádobiek

na uskladnenie mlieka Classic. Philips Avent

obsahuje tiež rad príslušenstva na starostlivosť

o bradavky, ktorý vám pomôže dojčiť dlhšie

a zvýši vaše pohodlie.

Jednoduché čistenie

Čistenie je vďaka malému počtu samostatných

dielov jednoduché. Všetky diely sú vhodné do

umývačky riadu.

Jednoduchá manuálna obsluha

Manuálna odsávačka mlieka je pre vás

ideálna, ak odsávate mlieko len občas a

oceníte jej kompaktné rozmery. Jednoducho sa

obsluhuje jednou rukou.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.



Komfortná manuálna odsávačka mlieka SCF330/12

Technické údaje

Krajina pôvodu

Anglicko: áno

Materiál

Odsávačka mlieka: Neobsahuje BPA*

Pohár na skladovanie mlieka VIA:

Polypropylén, Neobsahuje BPA*

Cumlík: Silikónový, Neobsahuje BPA*

Čo je súčasťou balenia

Telo odsávačky mlieka s rúčkou: 1 ks

Vložka štandardnej veľkosti: 1 ks

Poháre na skladovanie mlieka: 3 ks

Adaptér pohára na uskladenie mlieka: 1 ks

Extra mäkký cumlík s prietokom pre

novorodenca: 1 ks

Cestovný kryt: 1 ks

Vzorkové balenia absorpčných vložiek do

podprsenky: 2 (2 denné a 2 nočné vložky) ks

Odsávačka mlieka

Materiál: Neobsahuje BPA*

Dizajn

Dizajn odsávačky mlieka: Kompaktný dizajn

Jednoduché používanie

Použitie odsávačky mlieka: Intuitívna montáž,

Jednoduché čistenie, Plne kompatibilný

sortiment

Vývojové stupne

Stupne: 0 – 6 mesiacov

Funkcie

Netreba sa nakláňať dopredu: Sedenie v

pohodlnej polohe

Mäkká masážna vložka: Jemná stimulácia

Súčasťou sú poháre na skladovanie mlieka

VIA: Odsávanie, uskladnenie a kŕmenie v

jednom riešení

* 0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011
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