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Dobrze sprawdza się w podróży
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masującą
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pokarm

Wyjątkowo miękki smoczek dla
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Większy komfort, więcej pokarmu, dobrze sprawdza się w

podróży*

Laktator ręczny z nakładką masującą

Usiądź wygodnie, nie pochylając się do przodu, i pozwól, aby miękka nakładka masująca delikatnie

stymulowała wypływ pokarmu. Laktator ręczny Avent składa się z niewielu części, łatwo go złożyć, używać i

czyścić. Niewielkie wymiary i waga sprawiają, że doskonale sprawdza się w podróży.

Usiądź wygodniej, nie pochylając się do przodu

Wygodniejsza pozycja podczas odciągania pokarmu dzięki wyjątkowej konstrukcji

Delikatnie stymuluje uwalnianie i wypływ pokarmu

Ciepła w dotyku, miękka nakładka masująca

Jeden produkt do odciągania, przechowywania i karmienia

W zestawie 3 uniwersalne pojemniki na pokarm

Łatwe użytkowanie, przechowywanie i transport

Niewielka i lekka konstrukcja

Inne zalety

Intuicyjne składanie. Łatwe, wizualne dopasowywanie części

Zgodność z innymi produktami do karmienia Philips Avent

Łatwe czyszczenie dzięki niewielkiej liczbie oddzielnych części

Łatwa ręczna obsługa



Laktator ręczny Via SCF330/13

Zalety

Wygodniejsza pozycja

Laktator charakteryzuje się wyjątkową

konstrukcją, która sprawia, że mleko z piersi

trafia bezpośrednio do butelki, nawet jeśli

siedzisz prosto. Oznacza to, że możesz siedzieć

wygodniej podczas używania laktatora i nie

musisz pochylać się do przodu, aby całe mleko

znalazło się w butelce.

Wygodna pozycja i odprężenie podczas

odciągania pokarmu w naturalny sposób

sprawiają, że mleko łatwiej wypływa.

Miękka nakładka masująca

Nasza nakładka masująca ma nową, miękką,

aksamitną fakturę, która jest ciepła w dotyku —

dzięki temu wygodnie i delikatnie stymuluje

wypływ pokarmu. Została ona zaprojektowana

tak, aby naśladować ssanie dziecka i

delikatnie wspomagać stymulowanie wypływu

pokarmu.

Jeden produkt do odciągania,

przechowywania i karmienia

Jeden pojemnik do odciągania pokarmu,

przechowywania go i karmienia dziecka.

Umożliwia przechowywanie w lodówce lub

zamrażarce

Kompaktowa konstrukcja

Laktator ma niewielkie wymiary, dzięki czemu

łatwo go odpowiednio ustawić. Jego rączka o

ergonomicznym kształcie umożliwia wygodne

operowanie urządzeniem podczas odciągania

pokarmu. Dzięki niewielkim rozmiarom i małej

wadze można go łatwo przechowywać i

przenosić oraz bardziej dyskretnie odciągać

pokarm w podróży.

Intuicyjne składanie

Łatwe, wizualne dopasowywanie części

umożliwia intuicyjne składanie.

Zgodność ze wszystkimi produktami

Laktatora można używać z innymi produktami

do karmienia Philips Avent, w tym z butelkami

Classic i pojemnikami na pokarm. Philips

Avent oferuje również akcesoria do pielęgnacji

piersi, które zwiększają komfort i pomagają

wydłużyć okres karmienia piersią.

Łatwe czyszczenie

Czyszczenie nie sprawia trudności dzięki

niewielkiej liczbie oddzielnych części.

Wszystkie części można myć w zmywarce.

Łatwa ręczna obsługa

Laktator ręczny to idealne rozwiązanie, jeśli

odciągasz pokarm od czasu do czasu i cenisz

niewielkie rozmiary. Umożliwia on łatwą

obsługę jedną ręką.

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

Materiał

Laktator: Bez bisfenolu A* (dot. tylko części

stykających się z pokarmem)

Smoczek: Bez bisfenolu A*, Silikon

Pojemnik do przechowywania mleka: Bez

bisfenolu A*, Polipropylen

Zawartość zestawu

Część główna laktatora z rączką: 1 szt.

Nakładka w standardowym rozmiarze: 1 szt.

Pojemniki na pokarm: 3 szt.

Nasadka na pojemnik do przechowywania

mleka: 1 szt.

Wyjątkowo miękki smoczek dla noworodków:

1 szt.

Opakowania z próbkami wkładek laktacyjnych:

1 opakowanie (2 szt.)

Wykończenie

Konstrukcja laktatora: Kompaktowa

konstrukcja

Projekt butelki: Ergonomiczny kształt, Szeroka

szyjka

Łatwość użytkowania

Korzystanie z laktatora: Intuicyjne składanie,

Łatwe czyszczenie, Zgodność ze wszystkimi

produktami

Etapy rozwoju

Etapy: 0–6 miesięcy

Funkcje

Bez konieczności pochylania się do przodu:

Siedzenie w wygodnej pozycji

Miękka nakładka masująca: Delikatna

stymulacja

W zestawie pojemniki na pokarm: Jeden

produkt do odciągania, przechowywania i

karmienia

* 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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