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Nagyobb kényelem, több tej
Mellszívó készülék masszázspárnával

Amikor kellemesen érzi magát és nyugodt, könnyebben indul meg a tejtermelés. Ezért alkottuk meg eddigi

legkényelmesebb mellszívónkat. Nem kell többé előredőlnie - üljön kényelmesen, mialatt a puha

masszázspárna gyengéden stimulálja a tej áramlását.

Nem kell többé előredőlnie - üljön kényelmesen

Kényelmesebb fejő testtartás az egyedi kialakításnak köszönhetően

Több tej rövidebb idő alatt

A tökéletes időtakarékos megoldás az anyukák számára

Válassza ki az Ön számára legkényelmesebb beállítást

Enyhe stimulációs üzemmóddal és 3 szívási fokozattal

Gyengéd stimulálás a tejáramlásért és -kiürülésért

Puha masszázspárna meleg érzettel

Egyéb előnyök

Natural üveggel és etetőcumival, mely természetes mell-érzetet biztosít

A kompakt, kis súlyú kivitel praktikus utazótáskát tartalmaz

Intuitív összeszerelés. Az alkatrészek illeszkedése könnyen észrevehető

Az alkatrészek kis számának köszönhetően egyszerűen tisztítható

Egyszerű használat egy gombnyomásra
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Fénypontok

Még kényelmesebb testtartás

A mellszívó egyedi kialakítású, így a tej a

mellekből közvetlenül az üvegbe áramlik még

akkor is, ha egyenesen ül. Ennek

következtében fejés közben kényelmesebben

ülhet, nem kell előre dőlnie azért, hogy a tej

biztosan az üvegbe kerüljön. A fejés közbeni

kényelmesebb és ellazultabb ülés segít a tej

könnyebb áramlásában.

Egyszerűen kiválasztható beállítások

A bekapcsoláskor a mellszívó automatikusan

az enyhe stimulációs üzemmódban kezd

működni a tejelválasztás beindításához.

Ezután válassza a 3 szívási fokozat közül az Ön

számára legkényelmesebb tejleadást biztosítót.

Puha masszázspárna

A masszázspárnánk egy új, puha, selymes

bevonatot kapott, mely meleg érzetet kelt a

bőrön a kényelmes, lágy stimuláció

érdekében, hogy a tej könnyebben

áramolhasson. A párna a tervezésének

köszönhetően a baba szopási mechanizmusát

imitálja, így elősegíti a tejleadás stimulálását.

Egyszerűen tisztítható

Az alkatrészek kis számának köszönhetően

egyszerűen tisztítható. A tej soha nem

érintkezik a tömlővel és az alapegységgel. Az

elektromos részek kivételével minden alkatrész

tisztítható mosogatógépben.

Egyszerű használat

A dupla elektromos mellszívók a tejet

rendszeresen fejő anyukák számára ideálisak.

A két mellből egyszerre történő, kényelmes

fejéssel idő takarítható meg.

Tökéletes időtakarékos megoldás az anyukák

számára

Az anyatej mindkét mellből egyszerre történő

fejése bizonyítottan hatékonyabb, ráadásul az

anyatejtermelés képességét is javíthatja.*

Intuitív összeszerelés

Az alkatrészek könnyedén illeszkednek

egymáshoz az egyszerű összeszerelés

érdekében.

Kompakt kialakítás

A mellszívót kompakt kialakításának

köszönhetően egyszerű a mellére helyezni és

ott tartani. A kisméretű alapegységet

könnyedén kényelmes közelségbe helyezheti,

hogy kézben tarthassa az irányítást fejés

közben is. A kivételesen kényelmes utazáshoz

és tároláshoz a tömlő egyszerűen rátekerhető

az alapegységre. A mellszívóhoz praktikus

utazótáska is tartozik.

Natural etetőcumival

A széles, mell alakú etetőcumi természetes

mell-érzetet biztosít, ami az etetőcumit nagyon

hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke

könnyebben szokja meg a szoptatás és a

cumisüvegből etetés kombinálását.

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.



Comfort dupla elektromos mellszívó SCF334/02

Műszaki adatok

Származási hely

Anglia

Anyag

Mellszívó: polipropilén, BPA-mentes*

Cumisüveg: polipropilén, BPA-mentes*

Etetőcumi: Szilikon, BPA-mentes*

A következőt tartalmazza:

Mellszívó ház: 2 db

Alapegység tömlővel: 1 db

Normál méretű párna: 2 db

Natural cumisüveg, 125 ml-es: 2 db

Extra lágy etetőcumi újszülötteknek: 2 db

Úti fedél: 2 db

Tejzáró az anyatej tárolásához: 2 db

Melltartóbetét csomagok: 2 (2 nappali

melltartóbetét és 2 éjjeli melltartóbetét) db

Tartalék membrán: 2 db

Utazótáska: 1 db

Mellszívó

Anyag: BPA-mentes*

Kialakítás

Mellszívó kialakítása: Kompakt kialakítás

Cumisüveg kialakítása: Ergonomikus

kialakítás, Széles nyakú

Egyszerű használat

Mellszívó használata: Intuitív összeszerelés,

Egyszerűen tisztítható, Teljesen kompatibilis

termékvonal

Fejlődési szakaszok

Fázis: 0–6 hó

Funkciók

Nem szükséges előrehajolni: Ülés kényelmes

testhelyzetben

Beállítások: 3 fejési beállítás, 1 stimulációs

üzemmód

Több tej rövidebb idő alatt: A tökéletes

időtakarékos megoldás

Puha masszázspárna: Lágy stimuláció

* 0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően

* *A koraszülést követő fejési módszerek véletlenszerűen

végzett, ellenőrzött összehasonlító vizsgálata (Jones et

al. ADC 2001;85:F91).
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