
 

Manuálna odsávačka
mlieka s fľašou

 
Jednoduché používanie mimo
domu

Odsávačka s mäkkou masážnou
vložkou

Súčasťou balenia je fľaša a
cumlík

Cestový kryt a tesniace viečko

 

SCF330/20

Väčšie pohodlie, viac mlieka, jednoduché

prenášanie*

Manuálna odsávačka mlieka s masážnou vložkou

Pohodlne sa usaďte, nemusíte sa nakláňať dopredu a nechajte našu mäkkú

masážnu vložku, aby jemne stimulovala tok mlieka. Manuálna odsávačka mlieka

Avent pozostáva len z niekoľkých častí, vďaka čomu sa jednoducho montuje,

používa a čistí. Je ľahká a kompaktná, vďaka čomu môžete odsávať aj mimo

domu.

Klinicky overené – menej nakláňania dopredu*

Pohodlná poloha vďaka špeciálnemu dizajnu

Mäkká masážna vložka s masážnymi lístkami

Mäkký masážny vankúšik jemne stimuluje tok mlieka

Ľahké rozloženie, odsatie a čistenie

Malý počet samostatných dielov a intuitívna konštrukcia

Kompaktné vyhotovenie s nízkou hmotnosťou

Jednoduché kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľaše

Obsahuje našu fľašu a cumlík Natural, ktoré umožňujú prirodzené prisatie



Manuálna odsávačka mlieka s fľašou SCF330/20

Hlavné prvky

Pohodlná 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 tiecť

oveľa ľahšie.

Mäkká masážna vložka

Naša masážna vložka má zamatovo mäkkú

textúru, ktorá dodá pokožke pocit tepla

a umožňuje tak pohodlnú a jemnú stimuláciu

toku mlieka. Ikonická vložka v tvare okvetných

listov je navrhnutá tak, aby napodobovala satie

dieťaťa a je určená na jemnú pomoc pri

stimulovaní spustenia mlieka.

Jednoduché používanie na cestách

Odsávačka mlieka je malá a ľahká, vďaka

čomu sa jednoducho skladuje a prenáša, takže

odsávanie na cestách bude diskrétnejšie.

Ľahké rozloženie, odsatie a čistenie

Malý počet samostatných dielov a intuitívna

konštrukcia. Kedykoľvek vám zabezpečí

jednoduché odsatie mlieka pre vaše dieťa.

Obsahuje našu fľašu Natural

Široký cumlík v tvare bradavky podporuje

prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke

na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí

kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.

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.
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Technické údaje

Materiál

Odsávačka mlieka: Bez BPA* (iba časti, ktoré

sú v kontakte so stravou)

Fľaša: Neobsahuje BPA*, Polypropylén

Cumlík: Neobsahuje BPA*, Silikónový

Čo je súčasťou balenia

Telo odsávačky mlieka s rúčkou: 1 ks

Štandardná masážna vložka: 1 ks

(19,5 mm, vložka väčšej veľkosti je k dispozícii

samostatne)

Fľaša Natural 125 ml (4 oz): 1 ks

Extra mäkký cumlík s priet. pre novor.: 1 ks

Cestovný kryt: 1 ks

Tesniace viečko na uskladnenie mlieka: 1 ks

Vzorkové balenia absorpčných vložiek do

podprsenky: 1 balenie (2 ks)

Dizajn

Dizajn odsávačky mlieka: Kompaktný dizajn

Dizajn fľaše: Ergonomický tvar, Široké hrdlo

Jednoduché použitie

Použitie odsávačky mlieka: Jednoduché

čistenie, Plne kompatibilný sortiment,

Intuitívna montáž

Vývojové stupne

Stupne: 0 – 6 mesiacov

Funkcie

Netreba sa nakláňať dopredu: Sedenie v

pohodlnej polohe

Mäkká masážna vložka: Jemná stimulácia

* Klinicky overené pohodlie: pri testoch, ktorých sa

zúčastnilo 110 matiek, bolo zaznamenané výrazné

uprednostňovanie produktu Philips Avent pri porovnaní

s popredným konkurentom.

* Väčšie pohodlie s produktom Comfort: 73 % zo 73

dojčiacich matiek z Veľkej Británie sa zhodlo, že táto

odsávačka mlieka bola pohodlnejšia ako ich aktuálna

odsávačka (hlavná značka na trhu).

* Nezávislý výskum preukázal, že vytváranie mlieka môže

priamo súvisieť s úrovňou stresu. Pozrite si

www.philips.com/avent

* Odsávačka mlieka bez obsahu BPA: týka sa to iba fľaše

a ďalších častí, ktoré prichádzajú do kontaktu

s materským mliekom. Podľa nariadenia EÚ č. 10/2011.
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