
 

Bomba tira-leite
manual com biberão

 
Fácil de utilizar nas suas
deslocações

Bomba com almofada
massajadora macia

Inclui biberão e tetina

Cobertura de viagem e disco
vedante

 

SCF330/20

Mais conforto, mais leite e fácil de transportar*

Bomba tira-leite manual com almofada massajadora

Sente-se de forma confortável, sem se inclinar para a frente, enquanto a almofada

massajadora macia estimula o fluxo de leite. A bomba tira-leite manual Avent tem

poucas peças e é fácil de montar, utilizar e limpar. Leve e compacta, é fácil de

utilizar quando está a deslocar-se.

Clinicamente comprovado que exige menos inclinação para a frente*

Posição relaxada, graças ao design especial

Almofada massajadora suave com pétalas massajadoras

A almofada massajadora suave estimula suavemente a saída do leite

Fácil de montar, extrair e limpar

Poucas peças separadas e design intuitivo

Design leve e compacto

Fácil de combinar alimentação a peito e biberão

Inclui biberão e tetina Natural para um agarrar natural
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Destaques

Posição relaxada

A bomba-tira leite tem um design exclusivo

para que o seu leite flua directamente do peito

para o biberão, mesmo quando está sentada

direita. Isto significa que pode sentar-se com

maior conforto durante a extracção: não precisa

de se inclinar para a frente para se assegurar

que todo o leite alcança o biberão. Sentar-se

confortavelmente e estar descontraída durante

a extracção ajuda o seu leite a fluir com maior

facilidade.

Almofada massajadora suave

A nossa almofada massajadora conta com

uma textura aveludada que dá um toque de

calor à pele para um estímulo confortável e

delicado do fluxo do leite. A almofada icónica

em forma de pétala foi desenvolvida para

imitar a sucção do bebé para ajudar a

estimular a saída do leite de forma suave.

Utilização fácil em movimento

A bomba tira-leite é pequena e leve, o que

significa que é fácil de guardar e transportar,

tornando a extracção fora de casa mais

discreta.

Fácil de montar, extrair e limpar

Poucas peças individuais e design intuitivo.

Extraia leite para o seu bebé facilmente e em

qualquer altura.

Inclui o nosso biberão Natural

A tetina larga com o formato do peito permite

um agarrar natural semelhante ao peito,

facilitando a combinação da amamentação e

da alimentação a biberão para o seu bebé.

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips -

eficiência energética, embalagem, substâncias

perigosas, peso, reciclagem e eliminação e

fiabilidade da vida útil.



Bomba tira-leite manual com biberão SCF330/20

Especificações

País de origem

Inglaterra

Material

Bomba tira-leite: Sem BPA* (apenas as peças

em contacto com alimentos)

Biberão: Sem BPA*, Polipropileno

Tetina: Sem BPA*, Silicone

Inclui

Corpo da bomba tira leite com pega: 1 unid.

Almofada massajadora normal: 1 un. (19,5

mm; está disponível uma almofada maior em

separado)

Biberão Natural de 125 ml: 1 unid.

Tetina extra-suave, fluxo recém-nascido:

1 unid.

Cobertura de viagem: 1 unid.

Disco vedante para armazenamento de leite:

1 unid.

Conjuntos de amostras de disco de

amamentação: 1 embalagem (2 unidades)

Design

Design da bomba tira-leite: Design compacto

Design do biberão: Forma ergonómica,

Gargalo largo

Fácil de utilizar

Utilização da bomba tira-leite: Limpeza fácil,

Gama completamente compatível, Montagem

intuitiva

Fases de desenvolvimento

Fases: 0 - 6 meses

Funções

Sem inclinação para a frente: Sente-se numa

posição confortável

Almofada massajadora suave: Estimulação

suave

* Conforto clinicamente comprovado: os testes

efectuados em 110 mães mostraram uma preferência

significativa pela Philips Avent em comparação com um

líder da concorrência

* Mais conforto: 73% de um total de 73 mães lactantes no

Reino Unido afirmaram que esta bomba tira-leite é

mais confortável do que as suas bombas actuais

(principais marcas do mercado).

* Uma pesquisa independente demonstrou que pode

haver uma ligação entre os níveis de stress e a

produção de leite. Consulte www.philips.com/avent

* Bomba tira-leite sem BPA: associado apenas ao

biberão e a outras peças que entram em contacto com

o leite materno. Em conformidade com o regulamento

da UE 10/2011
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