
 

Bomba tira leite
eléctrica individual

 
Utilize a bomba em qualquer
altura

Inclui almofada massajadora
macia

Biberão e tetina Natural

 

SCF332/31

Mais conforto e mais leite* – sempre e em

qualquer lugar
Bomba tira-leite elétrica individual com almofada

massajadora

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

massajadora macia estimula o fluxo de leite. Utilize a nossa bomba tira-leite

silenciosa em qualquer altura e em qualquer lugar – até com pilhas. Fácil de

configurar, personalizar, utilizar e limpar.

Clinicamente comprovado que exige menos inclinação para a frente*

Posição de extracção mais confortável graças ao design exclusivo

1 modo de estimulação e 3 regulações de extração

Selecione a definição que é eficaz e confortável para si

Estimula suavemente a saída e o fluxo do leite

Almofada massajadora suave com pétalas massajadoras

Fácil de montar, extrair e limpar

Sistema fechado, desenvolvida para uma extração higiénica

Poucas peças separadas e design intuitivo

Inclui biberão e tetina Natural para um agarrar natural

Bomba silenciosa para uma extração discreta, a qualquer hora

Para lhe permitir extrair leite silenciosamente
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Destaques

Posição relaxada

A bomba-tira leite tem um design exclusivo

para que o seu leite flua diretamente do peito

para o biberão ou recipiente, mesmo quando

está sentada direita. Isto significa que pode

sentar-se de forma mais confortável durante a

extração: não precisa de se inclinar para a

frente para se certificar de que todo o leite

alcança o biberão. Sentar-se de forma

confortável e estar descontraída durante a

extração ajuda o seu leite a fluir com maior

facilidade.

Definições simples à escolha

Quando é ligada, a bomba é iniciada

automaticamente no modo de estimulação

suave para ajudar o seu leite a começar a fluir.

Em seguida, selecione entre 3 definições de

extração para tornar o fluxo de leite confortável

para si.

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.

Sem derrames de leite nos tubos

Sem derrames de leite nos tubos.

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.

Bomba silenciosa

Desenvolvida para uma extração discreta.
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Especificações

Design

Design do biberão: Forma ergonómica,

Gargalo largo

Design da bomba tira-leite: Design compacto

Fases de desenvolvimento

Fases: 0 - 6 meses

Fácil de utilizar

Utilização da bomba tira-leite: Limpeza fácil,

Gama completamente compatível, Montagem

intuitiva

Funções

Sem inclinação para a frente: Sente-se numa

posição confortável

Definições: 1 Modo de estimulação, 3

Definições de extracção

Almofada massajadora suave: Estimulação

suave

Material

Biberão: Sem BPA*, Polipropileno

Tetina: Sem BPA*, Silicone

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

em contacto com alimentos)

Inclui

Corpo da bomba tira-leite: 1 unid.

Unidade de base, incl. tubos: 1 unid.

Almofada de tamanho normal (19,5 mm): 1

unid. (está disponível uma almofada maior,

vendida em separado)

Biberão Natural de 125 ml: 1 unid.

Cobertura de viagem: 1 unid.

Disco vedante para armazenamento de leite:

1 unid.

Discos de amamentação descartáveis: 4 unid.

Conjuntos de amostras de disco de

amamentação: 1 embalagem (2 unidades)

País de origem

Inglaterra

* Conforto clinicamente comprovado: num teste efetuado

em 110 mães nos EUA, no Reino Unido, na China e na

Rússia em março de 2016, as mães deram uma média

de 8,6/10 de pontuação ao desempenho do conforto

da Philips Avent.

* Mais leite: 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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