
 

Pojedynczy laktator
elektryczny z serii Natural

 
Natural

Z butelką o poj. 125 ml

 

SCF332/01 Większa wygoda, więcej pokarmu
Laktator z nakładką masującą

Gdy znajdujesz się w wygodnej pozycji i jesteś zrelaksowana, wówczas mleko

łatwiej wypływa. Właśnie dlatego stworzyliśmy nasz najwygodniejszy jak dotąd

laktator. Usiądź wygodnie, nie pochylając się do przodu i pozwól, aby miękka

nakładka masująca delikatnie stymulowała wypływ mleka.

Usiądź wygodniej, nie pochylając się do przodu

Wygodniejsza pozycja podczas odciągania pokarmu dzięki wyjątkowej konstrukcji

Wybierz ustawienie, które najbardziej Ci odpowiada

Tryb delikatnej stymulacji i 3 ustawienia odciągania pokarmu

Delikatnie stymuluje uwalnianie i wypływ pokarmu

Ciepła w dotyku, miękka nakładka masująca

Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką

Zawiera butelkę i smoczek Natural umożliwiające naturalne przysysanie się

Inne zalety

Niewielka i lekka konstrukcja

Intuicyjne składanie. Łatwe, wizualne dopasowywanie części

Zgodność z innymi produktami do karmienia Philips Avent

Łatwe czyszczenie dzięki niewielkiej liczbie oddzielnych części

Łatwa obsługa za dotknięciem przycisku



Pojedynczy laktator elektryczny z serii Natural SCF332/01

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.

Łatwy wybór ustawień

Po włączeniu laktator automatycznie

przechodzi w tryb delikatnej stymulacji, aby

uruchomić wypływ pokarmu. Następnie

możesz wybrać jedno z 3 ustawień odciągania

— zgodnie ze swoimi preferencjami.

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.

Zawiera smoczek Natural

Szeroki smoczek przypominający kształtem

pierś pozwala dziecku w naturalny sposób

przyssać się i ułatwia łączenie karmienia

piersią i butelką.

Kompaktowa konstrukcja

Laktator ma niewielkie wymiary, dzięki czemu

łatwo go chwycić i odpowiednio dopasować do

piersi. Jego podstawa jest mała i lekka —

można ją ustawić w zasięgu ręki, tak aby mieć

pełną kontrolę podczas odciągania pokarmu.

Rurkę można łatwo owinąć wokół podstawy, co

zapewnia dodatkową wygodę podczas

transportu i przechowywania. Dzięki zasilaniu

bateryjnemu urządzenie może być używane w

podróży.

Łatwe czyszczenie

Czyszczenie jest łatwe dzięki niewielkiej

liczbie oddzielnych części. Twój pokarm nigdy

nie zetknie się z rurką ani z podstawą.

Wszystkie części — poza elektrycznymi —

można myć w zmywarce.

Łatwa obsługa

Pojedynczy laktator elektroniczny jest idealny

dla mam, które często odciągają pokarm i chcą

to robić bez wysiłku, tylko za dotknięciem

przycisku.

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.

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

Kraj pochodzenia

Anglia

Materiał

Laktator: Polipropylen, Bez bisfenolu A*

Butelka: Polipropylen, Bez bisfenolu A*

Smoczek: Silikon, Bez bisfenolu A*

Zawartość zestawu

Część główna laktatora: 1 szt.

Podstawa z rurką: 1 szt.

Nakładka w standardowym rozmiarze: 1 szt.

Butelka Natural 125 ml: 1 szt.

Wyjątkowo miękki smoczek dla noworodków:

1 szt.

Pokrywka zamykająca do przechowywania

pokarmu: 1 szt.

Opakowania z próbkami wkładek laktacyjnych:

2 (2 wkładki na dzień i 2 wkładki na noc) szt.

Zapasowa membrana: 1 szt.

Laktator

Materiał: Bez bisfenolu A*

Wzornictwo

Konstrukcja laktatora: Kompaktowa

konstrukcja

Projekt butelki: Ergonomiczny kształt, Szeroka

szyjka

Łatwa obsługa

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

Ustawienia: 3 ustawienia odciągania, 1 tryb

stymulacji

Miękka nakładka masująca: Delikatna

stymulacja

* 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011
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