
 

Pompă de sân electrică
dublă Comfort

 
Natural

Include 2 biberoane 4 oz

 

SCF334/02

Mai mult confort şi lapte
Pompă de sân cu pernă de masaj

Când te simţi confortabil şi eşti relaxată, laptele tău curge mai uşor. De aceea am creat cea mai confortabilă

pompă de sân de până acum: stai aşezată confortabil, fără a fi nevoită să te apleci în faţă, şi lasă perna moale

de masaj să îţi stimuleze delicat debitul laptelui.

Aşează-te mai confortabil, fără să te apleci în faţă

Poziţie de colectare a laptelui matern mai confortabilă datorită designului unic

Mai mult lapte în mai puţin timp

Economie de timp perfectă pentru mămici

Alege-ţi setarea cea mai confortabilă

Prevăzută cu mod de stimulare delicată şi 3 setări de colectare lapte matern

Stimulează delicat lactaţia şi curgerea laptelui

Pernă moale de masaj pentru o senzaţie de căldură

Alte beneficii

Include biberonul şi tetina noastră Natural pentru facilitarea alăptării

Design compact şi uşor, include o geantă de călătorie utilă

Asamblare intuitivă. Corespondenţă vizuală uşoară a componentelor

Curăţare uşoară datorită numărului mic de componente separate

Uşor de utilizat prin atingerea unui singur buton



Pompă de sân electrică dublă Comfort SCF334/02

Repere

Poziţie mai confortabilă

Pompa pentru sân are un design unic, astfel

încât laptele curge direct de la sân în biberon,

chiar şi atunci când eşti aşezată drept. Aceasta

înseamnă că poţi sta aşezată mai comod

atunci când utilizezi pompa: nu este nevoie să

te apleci înainte pentru a te asigura că tot

laptele ajunge în biberon. O poziţie de şedere

comodă şi o stare relaxată în timpul utilizării

pompei ajută în mod natural la curgerea mai

uşoară a laptelui.

Setări simple

În momentul activării, pompa porneşte automat

în modul de stimulare delicată pentru a face

laptele să curgă. Apoi, poţi alege din 3 setări

de colectare a laptelui pentru un debit de lapte

comod.

Pernă moale de masaj

Perna de masaj are o textură nouă moale şi

catifelată, care conferă o senzaţie de căldură şi

stimulează delicat şi confortabil curgerea

laptelui. Perna este concepută să simuleze în

mod delicat acţiunea de supt a copilului pentru

a stimula lactaţia.

Curăţare uşoară

Curăţarea se realizează uşor datorită numărului

mic de componente separate. Laptele nu intră

niciodată în contact cu tubul şi cu baza. Toate

componentele se pot spăla în maşina de

spălat vase, cu excepţia pieselor electrice.

Utilizare uşoară

Pompele de sân electrice duble sunt ideale

pentru mămicile care folosesc în mod frecvent

popma de sân. Economiseşte timp pompând

confortabil la ambii sâni în acelaşi timp.

Economie de timp perfectă pentru mămici

Pomparea simultană la ambii sâni este dovedit

mai eficientă şi poate chiar să îţi crească

abilitatea de a produce lapte.*

Asamblare intuitivă

Corespondenţă vizuală uşoară a

componentelor pentru o asamblare intuitivă.

Design compact

Pompa pentru sân este compactă, ceea ce o

face uşor de ţinut şi de poziţionat pe sân. Baza

mică şi uşoară se poate aşeza uşor într-o

poziţie confortabilă, pentru control total în

timpul pompării. Pentru confort sporit la

transport şi depozitare, tubul se înfăşoară în

jurul bazei. Pe lângă pompa de sân este

inclusă o geantă de călătorie utilă.

Include tetina noastră Natural

Tetina mare ce imită forma mamelonului face

posibilă hrănirea similară cu alăptarea şi

facilitează capacitatea bebeluşului tău de a

combina alăptarea cu hrănirea de la biberon.

Philips Green Logo

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii de focalizare ecologice Philips –

eficienţă energetică, ambalare, substanţe

periculoase, greutate, reciclare şi casare şi

fiabilitate pe viaţă.
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Specificaţii

Ţara de origine

Anglia

Material

Pompă pentru sân: Polipropilenă, Fără BPA*

Biberon: Polipropilenă, Fără BPA*

Tetină: Silicon, Fără BPA*

Include

Corpul pompei de sân: 2 buc.

Baza şi tubul: 1 buc.

Pernă de dimensiuni standard: 2 buc.

Biberon Natural de 4 oz: 2 buc.

Tetină extra-moale pentru nou-născut: 2 buc.

Husă de voiaj: 2 buc.

Disc de sigilare pentru depozitarea laptelui:

2 buc.

Pachete eşantion cu tampoane pentru sâni: 2

(2 tampoane de zi şi 2 tampoane de

noapte) buc.

Diafragmă de rezervă: 2 buc.

Geantă de călătorie: 1 buc.

Pompă pentru sân

Material: Fără BPA*

Design

Design pompă pentru sân: Design compact

Design biberon: Formă ergonomică, Gât larg

Uşor de utilizat

Utilizarea pompei pentru sân: Asamblare

intuitivă, Curăţare uşoară, Gamă complet

compatibilă

Etape de dezvoltare

Etapă: 0 - 6 luni

Funcţii

Nu este necesară aplecarea în faţă: Aşază-te

într-o poziţie comodă

Setări: 3 setări de colectare, 1 mod de

stimulare

Mai mult lapte în mai puţin timp: Economia

de timp perfectă

Pernă moale de masaj: Stimulare delicată

* 0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011

* *Un studiu randomizat, controlat, pentru compararea

metodelor de mulgere a laptelui după naşterea

prematură (Jones et al ADC 2001;85:F91).
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