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Inclui mamadeira de 125 ml

 

SCF332/01 Mais conforto, mais leite
Extrator de leite com almofada massageadora

Quando você está confortável e relaxada, o leite flui com mais facilidade. Foi por

isso que criamos o extrator de leite mais confortável: sente-se de modo

confortável sem precisar inclinar-se para frente e deixe nossas pétalas

massageadoras estimularem cuidadosamente o fluxo de leite.

Sente-se confortavelmente sem inclinar-se para frente

Posição mais confortável para extrair o leite graças ao design exclusivo

Escolha a configuração mais confortável

Possui um modo de estimulação delicado e 3 ajustes de bombeamento

Estimula cuidadosamente o fluxo de leite

Almofadas massageadoras confortáveis que aquecem a pele

Fácil de combinar amamentação e a mamadeira

Inclui bico e mamadeira Pétala para a sucção correta do bebê

Outros benefícios

Design compacto leve

Montagem intuitiva. Fácil combinação visual das peças

Compatível com outros produtos de amamentação Philips Avent

Fácil limpeza graças ao pequeno número de peças separadas

Fácil operação com o toque de um botão
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Destaques

Posição mais confortável

Com design exclusivo, o extrator de leite

permite que o leite flua diretamente do seio

para a mamadeira, até mesmo quando você

estiver sentada em posição reta. Dessa forma,

você poderá sentar-se de modo mais

confortável durante a extração do leite: não é

necessário inclinar-se para frente para

alcançar o leite na mamadeira. Sentar-se de

modo confortável e ficar relaxada durante a

extração ajuda o leite a fluir com mais

facilidade.

Configurações simples à sua escolha

Quando ligado, a bomba começa a funcionar

automaticamente no modo de estimulação

delicado para extrair o leite. Em seguida,

escolha uma das 3 configurações de

bombeamento para deixar o fluxo de leite mais

confortável para você.

Almofadas confortáveis

Nossas almofadas possuem uma nova textura

aveludada que aquece a pele e garante um

estímulo mais suave e confortável do fluxo de

leite. A almofada foi projetada para reproduzir

cuidadosamente o movimento de sucção do

bebê para estimular a descida do leite.

Inclui nosso bico Pétala

O bico largo em formato de seio estimula a

pega correta do bebê, facilitando a

amamentação alternada entre seio e

mamadeira.

Design compacto

O extrator de leite possui um design compacto,

facilitando segurar e posicionar o seio. A

unidade de base pequena e leve pode ser

colocada facilmente em alcance confortável

para total controle ao extrair o leite. Para maior

conveniência durante o transporte e o

armazenamento, o tubo é enrolado ao redor da

unidade da base. Fácil de usar em qualquer

lugar com pilhas.

Fácil limpeza

A limpeza é fácil graças ao pequeno número

de peças separadas. O leite nunca entra em

contato com o tubo nem com a unidade da

base. Todas as peças são seguras para lava-

louças, exceto as peças elétricas.

Fácil operação

Um extrator de leite elétrico individual é ideal

para mães que extraem leite com frequência e

valorizam uma extração sem esforço, com o

toque de um botão.

Montagem intuitiva

Fácil combinação visual das peças para uma

montagem intuitiva.

Linha totalmente compatível

Este extrator de leite pode ser usado em

combinação com outros produtos de

amamentação da linha Philips Avent, inclusive

nossos recipientes para armazenamento de

leite e mamadeiras Classic+. A Philips Avent

também oferece uma linha de acessórios para

cuidados com o seio, que ajudam você a

amamentar por mais tempo, com mais

conforto.

Selo Verde da Philips

Produto Verde Philips, com EcoDesign

aprovado internacionalmente e com auditoria

KPMG. Os Produtos Verdes da Philips podem

reduzir custos, o consumo de energia e as

emissões de CO2. Como? Eles oferecem

melhorias ambientais significativas em uma

ou mais áreas Philips Verde — Eficiência

energética, Embalagens, Substâncias

perigosas, Peso, Reciclagem e descarte e

Confiabilidade durante o período de vida útil.

Obtenha mais informações sobre produtos

verdes
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Especificações

País de origem

Inglaterra

Material

Extrator de leite: Polipropileno, Livre de BPA

Mamadeira: Polipropileno, Livre de BPA

Bico: Silicone, Livre de BPA

O que está incluído

Corpo do extrator de leite: 1 pcs

Unidade da base, incluindo tubos: 1 pcs

Almofada em tamanho padrão: 1 pcs

Mamadeira Pétala de 125 ml: 1 pcs

Bico extramacio com fluxo para recém-

nascido: 1 pcs

Disco de vedação para armazenamento de

leite: 1 pcs

Pacotes de amostra de absorventes para

seio: 2 (dois absorventes para o dia e dois

absorventes para a noite) pcs

Diafragma sobressalente: 1 pcs

Extrator de leite

Material: Livre de BPA

Design

Design do extrator de leite: Design compacto

Design da mamadeira: Formato ergonômico,

Gargalo largo

Fácil de usar

Uso do extrator de leite: Montagem intuitiva,

Fácil limpeza, Linha totalmente compatível

Fases do desenvolvimento

Fases: 0 a 6 meses

Funções

Não é necessário inclinar-se para frente:

Sente-se em uma posição confortável

Definições: 3 opções de extração, 1 modo de

estimulação

Almofadas confortáveis: Estímulo confortável

* 0% de BPA, de acordo com o regulamento 10/2011 da

UE

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a

alterações sem aviso prévio. As

marcas registradas são de

responsabilidade da Koninklijke

Philips N.V. ou de seus

representantes legais

Data de emissão

2020‑04‑30

Versão: 7.1.1

EAN: 08 71010 38088 48

www.philips.com

http://www.philips.com/

