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Nagyobb kényelem, több tej, könnyű használat útközben*

Kézi mellszívó készülék masszázspárnával

Üljön kényelmesen, anélkül, hogy előre kellene dőlnie, mialatt a puha masszázspárna gyengéden stimulálja a tej

áramlását. Az Avent kézi mellszívó csak néhány elemből áll, így egyszerű az összeállítása, a használata és a

tisztítása. A könnyű és kompakt kialakításnak köszönhetően útközben is gond nélkül le tudja fejni a tejét.

Nem kell többé előredőlnie - üljön kényelmesen

Kényelmesebb fejő testtartás az egyedi kialakításnak köszönhetően

Gyengéd stimulálás a tejáramlásért és -kiürülésért

Puha masszázspárna meleg érzettel

Fejés, tárolás és etetés egyben

3 sokoldalú tejtároló poharat tartalmaz

Egyszerű használat, tárolás és hordozhatóság

Kompakt, kis súlyú kivitelezés

Egyéb előnyök

Intuitív összeszerelés. Az alkatrészek illeszkedése könnyen észrevehető

Kompatibilis a Philips Avent többi etető termékével

Az alkatrészek kis számának köszönhetően egyszerűen tisztítható

Egyszerű kézi működtetés
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Fénypontok

Még kényelmesebb testtartás

A mellszívó egyedi kialakítású, így a tej a

mellekből közvetlenül az üvegbe áramlik még

akkor is, ha egyenesen ül. Ennek

következtében fejés közben kényelmesebben

ülhet, nem kell előre dőlnie azért, hogy a tej

biztosan az üvegbe kerüljön. A fejés közbeni

kényelmesebb és ellazultabb ülés segít a tej

könnyebb áramlásában.

Puha masszázspárna

A masszázspárnánk egy új, puha, selymes

bevonatot kapott, mely meleg érzetet kelt a

bőrön a kényelmes, lágy stimuláció

érdekében, hogy a tej könnyebben

áramolhasson. A párna a tervezésének

köszönhetően a baba szopási mechanizmusát

imitálja, így elősegíti a tejleadás stimulálását.

Fejés, tárolás és etetés egyben

Ugyanazt a poharat használhatja fejéshez,

tároláshoz és etetéshez. Ideális a hűtőben

vagy mélyhűtőben való tárolásra

Kompakt kialakítás

A mellszívó kompakt kialakítású, melynek

következtében könnyedén használható. Az

ergonomikus fogantyúja kényelmes tartást és

teljes irányítást tesz lehetővé fejés közben.

Mivel kicsi és könnyű, ezért könnyen tárolható

és szállítható, ami elősegíti az útközbeni

diszkrétebb mellszívást.

Intuitív összeszerelés

Az alkatrészek könnyedén illeszkednek

egymáshoz az egyszerű összeszerelés

érdekében.

Teljesen kompatibilis termékvonal

Ez a mellszívó a Philips Avent termékcsalád

más etető termékeivel kombinálva is

használható, beleértve a Classic üvegeket és

tejtárolókat. A Philips Avent mellápoló

tartozékokkal is rendelkezik, hogy hosszabb

ideig és kényelmesebben végezhesse a

szoptatást.

Egyszerűen tisztítható

A tisztítás egyszerű az alkatrészek kis

számának köszönhetően. Minden alkatrész

tisztítható mosogatógépben is.

Egyszerű kézi működtetés

A kézi mellszívó ideális, ha alkalmanként feji

le az anyatejet és fontos Önnek a kompakt

kialakítás. Egy kézzel is könnyedén

működtethető.

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Anyag

Mellszívó: BPA-mentes* (csak az étellel

érintkező részek)

Etetőcumi: BPA-mentes*, Szilikon

Tejtároló pohár: BPA-mentes*, polipropilén

A következőt tartalmazza:

Mellszívó ház, fogantyúval: 1 db

Normál méretű párna: 1 db

Tejtároló pohár: 3 db

Tejtároló pohár átalakító: 1 db

Extra lágy etetőcumi újszülötteknek: 1 db

Melltartóbetét csomagok: 1 csomag (2

darabos)

Kialakítás

Mellszívó kialakítása: Kompakt kialakítás

Cumisüveg kialakítása: Ergonomikus

kialakítás, Széles nyakú

Egyszerű használat

Mellszívó használata: Intuitív összeszerelés,

Egyszerűen tisztítható, Teljesen kompatibilis

termékvonal

Fejlődési szakaszok

Fázis: 0–6 hó

Funkciók

Nem szükséges előrehajolni: Ülés kényelmes

testhelyzetben

Puha masszázspárna: Lágy stimuláció

Tejtároló poharakat tartalmaz: Fejés, tárolás

és etetés egyben

* BPA-mentes mellszívó: Csak az üvegre és más

anyatejjel érintkező részekre vonatkozik. Megfelel az

EU 2011/10. sz. rendeletének
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