
 

Χειροκίνητο θήλαστρο

με μπιμπερό

 
Εύκολη χρήση κατά τις μετακινήσεις

σας

Θήλαστρο με μαλακό μαξιλαράκι

μασάζ

Περιλαμβάνει μπιμπερό και θηλή

Κάλυμμα ταξιδιού και δίσκο

σφράγισης

 

SCF330/20

Περισσότερη άνεση, περισσότερο γάλα, πανεύκολη

μεταφορά*

Χειροκίνητο θήλαστρο με μαξιλαράκι μασάζ

Καθίστε αναπαυτικά χωρίς να σκύβετε προς τα εμπρός και αφήστε το μαλακό μαξιλαράκι

μασάζ να διεγείρει απαλά τη ροή του γάλακτος. Το χειροκίνητο θήλαστρο της Avent

αποτελείται από λίγα μέρη και συναρμολογείται, χρησιμοποιείται και καθαρίζεται εύκολα. Είναι

ελαφρύ και έχει μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση κατά τις μετακινήσεις σας.

Κλινικά αποδεδειγμένη μικρότερη κλίση προς τα εμπρός*

Ξεκούραστη θέση, χάρη στην ειδική του σχεδίαση

Μαλακό μαξιλαράκι μασάζ με πέταλα μασάζ

Ένα μαλακό μαξιλαράκι μασάζ διεγείρει απαλά τη ροή του γάλακτος

Εύκολη ρύθμιση, εξαγωγή και καθαρισμός

Πανέξυπνος σχεδιασμός με λίγα μέρη

Μικρή και ελαφριά σχεδίαση

Εύκολος συνδυασμός θηλασμού και μπιμπερό

Περιλαμβάνει το μπιμπερό και τη θηλή Natural, που προσφέρουν φυσικό κράτημα



Χειροκίνητο θήλαστρο με μπιμπερό SCF330/20

Χαρακτηριστικά

Ξεκούραστη θέση

Το θήλαστρο διαθέτει μοναδική σχεδίαση, ώστε το

γάλα να ρέει απευθείας από το μαστό στο μπιμπερό,

ακόμα και όταν κάθεστε ίσια. Αυτό σημαίνει ότι

μπορείτε να κάθεστε πιο άνετα όταν χρησιμοποιείτε

το θήλαστρο: δε χρειάζεται να σκύβετε προς τα

εμπρός για να βεβαιωθείτε ότι όλο το γάλα θα

καταλήξει στο μπιμπερό. Η άνετη και χαλαρή θέση

κατά τη χρήση του θήλαστρου βοηθά το γάλα να ρέει

πιο εύκολα.

Μαλακό μαξιλαράκι μασάζ

Το μαλακό μαξιλαράκι μασάζ διαθέτει μαλακή

βελούδινη υφή που προσφέρει μια ζεστή αίσθηση

στην επιδερμίδα, για άνετη και απαλή προσομοίωση

της ροής του γάλακτος. Το μαξιλαράκι με τα πέταλα

έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μιμείται απαλά την

κίνηση που κάνει το μωρό σας όταν θηλάζει,

διεγείροντας έτσι τη ροή του γάλακτος.

Εύκολη μεταφορά

Το θήλαστρο είναι τόσο μικρό και ελαφρύ, που

αποθηκεύεται και μεταφέρεται εύκολα, για διακριτική

χρήση κατά τις μετακινήσεις σας.

Εύκολη ρύθμιση, εξαγωγή και καθαρισμός

Λίγα μέρη και έξυπνη σχεδίαση. Εύκολη εξαγωγή

γάλακτος για το μωρό σας, οποιαδήποτε στιγμή.

Περιλαμβάνει μπιμπερό Natural

Η φαρδιά θηλή σε σχήμα που μοιάζει με του

γυναικείου στήθους επιτρέπει στο μωρό να πιάσει

φυσικά τη θηλή, όπως συμβαίνει στο θηλασμό, ενώ

διευκολύνει τον συνδυασμό θηλασμού και ταΐσματος

με μπιμπερό.

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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Προδιαγραφές

Υλικό κατασκευής

Θήλαστρο: Χωρίς BPA * (μόνο για μέρη που

έρχονται σε επαφή με την τροφή)

Μπιμπερό: Χωρίς BPA*, Πολυπροπυλένιο

Θηλή: Χωρίς BPA*, Σιλικόνη

Τι περιλαμβάνεται

Σώμα θήλαστρου με λαβή: 1 τεμάχιο

Τυπικό μαξιλαράκι μασάζ: 1 τεμάχιο (19,5 χιλ., το

μαξιλαράκι μεγαλύτερου μεγέθους πωλείται χωριστά)

Μπιμπερό Natural 125ml: 1 τεμάχιο

Εξαιρετικά μαλακή θηλή ροής για νεογνά: 1 τεμάχιο

Κάλυμμα ταξιδιού: 1 τεμάχιο

Κάλυμμα ταξιδιού: 1 τεμάχιο

Δίσκος σφράγισης για αποθήκευση γάλακτος:

1 τεμάχιο

Δείγματα επιθεμάτων στήθους: 1 πακέτο (2 τμχ.)

Σχεδίαση

Σχεδιασμός θήλαστρου: Συμπαγής σχεδίαση

Σχεδιασμός μπιμπερό: Εργονομικό σχήμα, Πλατύς

λαιμός

Ευκολία στη χρήση

Χρήση θήλαστρου: Εύκολος καθαρισμός, Πλήρως

συμβατό με τη σειρά προϊόντων, Εύκολη

συναρμολόγηση

Στάδια ανάπτυξης

Στάδια: 0 - 6 μηνών

Λειτουργίες

Δεν χρειάζεται να σκύβετε προς τα εμπρός: Καθίστε

σε μια αναπαυτική θέση

Μαλακό μαξιλαράκι μασάζ: Απαλή διέγερση

* Κλινικά αποδεδειγμένη άνεση: Τα αποτελέσματα των δοκιμών που

έγιναν σε 110 μητέρες έδειξαν σημαντική προτίμηση για τη Philips

Avent σε σύγκριση με την κορυφαία ανταγωνιστική επωνυμία

* Περισσότερη άνεση: 73% από 73 μητέρες στο Ηνωμένο Βασίλειο

που θηλάζουν συμφώνησαν ότι αυτό το θήλαστρο είναι πιο άνετο

σε σχέση με το θήλαστρο που χρησιμοποιούσαν μέχρι την

τρέχουσα στιγμή (κύριες επωνυμίες αγοράς).

* Σύμφωνα με ανεξάρτητη έρευνα ενδέχεται να υπάρχει σχέση

μεταξύ των επιπέδων άγχους και της παραγωγής γάλακτος.

Ανατρέξτε στη διεύθυνση www.philips.com/avent

* Θήλαστρο χωρίς BPA: Σχετίζεται μόνο με το μπιμπερό, καθώς

επίσης και με τα άλλα μέρη της συσκευής που έρχονται σε επαφή

με το μητρικό γάλα. Παρακάτω Κανονισμός της ΕΕ, 10/2011

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν

χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα

ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή

στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

Ημερομηνία έκδοσης

2020‑07‑12

Έκδοση: 20.0.1

12 NC: 8840 330 20090

EAN: 08 71010 35658 40

www.philips.com

http://www.philips.com/

