
 

Elektronická odsávačka
mlieka Comfort Double

 
Natural

Obsahuje 2 x 125 ml (4 oz) fľašu

 

SCF334/02

Viac pohodlia, viac mlieka
Odsávačka mlieka s masážnou vložkou

Keď ste v pohodlí a uvoľnená, mlieko sa vám uvoľňuje ľahšie. To je dôvod, prečo sme vytvorili najpohodlnejšiu

odsávačku mlieka v našej histórii: pohodlne sa usaďte, nemusíte sa nakláňať dopredu a nechajte našu mäkkú

masážnu vložku, nech jemne stimuluje tok mlieka.

Seďte pohodlnejšie bez potreby nakláňať sa dopredu

Pohodlnejšia poloha pri odsávaní vďaka jedinečnému dizajnu

Viac mlieka za kratší čas

Dokonalá pomôcka, ktorá mamičkám šetrí čas

Vyberte si najpohodlnejšie nastavenie

S režimom jemnej stimulácie a 3 režimami odsávania

Jemne stimuluje spustenie a tok mlieka

Mäkká masážna vložka s pocitom tepla

Ďalšie výhody

Obsahuje našu fľašu a cumlík Natural, ktoré umožňujú prirodzené prisatie

Kompaktný a ľahký dizajn. Súčasťou balenia je praktická cestovná taška

Intuitívne zloženie. Jednoduché vizuálne párovanie dielov

Jednoduché čistenie vďaka malému počtu samostatných dielov

Jednoduchá obsluha stlačením jedného tlačidla



Elektronická odsávačka mlieka Comfort Double SCF334/02

Hlavné prvky

Pohodlnejšia poloha

Táto odsávačka mlieka má jedinečný dizajn,

takže mlieko vám potečie z prsníka priamo do

fľaše, aj keď budete sedieť vzpriamene. To

znamená, že sa pri odsávaní môžete usadiť

pohodlnejšie: nemusíte sa nakláňať dopredu,

aby všetko mlieko skončilo vo fľaši. Pri

pohodlnom sedení a v uvoľnenom stave počas

odsávania vám bude mlieko prirodzene tiecť

oveľa ľahšie.

Výber z jednoduchých nastavení

Po zapnutí odsávačka funguje automaticky v

režime jemnej stimulácie, aby podporila

spustenie mlieka. Potom si môžete vybrať

jeden z 3 režimov odsávania, ktorý bude pre

vás najpríjemnejší a najúčinnejší.

Mäkká masážna vložka

Naša masážna vložka má novú zamatovo

mäkkú textúru, ktorá dodá pokožke pocit tepla

a umožňuje tak pohodlnú a jemnú stimuláciu

toku mlieka. Vložka je navrhnutá tak, aby

jemne napodobovala satie dieťaťa a pomohla

tak stimulovať spustenie mlieka.

Jednoduché čistenie

Čistenie je jednoduché vďaka malému počtu

samostatných dielov. Nedochádza ku kontaktu

mlieka s odsávacou jednotkou ani telom

odsávačky. Všetky diely, okrem elektronických

súčiastok, sú vhodné aj do umývačky riadu.

Jednoduchá obsluha

Dvojitá odsávačka mlieka je ideálna pre

mamičky, ktoré si pravidelne odsávajú mlieko.

Šetrite čas vďaka pohodlnému odsávaniu

mlieka z oboch prsníkov súčasne.

Dokonalá pomôcka, ktorá mamičkám šetrí

čas

Súbežné odsávanie z oboch prsníkov je

dokázateľne účinnejšie a dokonca môže zlepšiť

vašu schopnosť tvorby materského mlieka*.

Intuitívna montáž

Jednoduché vizuálne párovanie dielov

umožňuje intuitívnu montáž.

Kompaktný dizajn

Odsávačka má kompaktný dizajn, vďaka čomu

sa dobre drží a prikladá na prsník. Malú a ľahkú

základnú jednotku je možné ľahko umiestniť

na dosah ruky na dokonalé ovládanie

odsávania. Na ľahšie odkladanie a pohodlie

na cestách sa trubica dá jednoducho obtočiť

okolo tela odsávačky. Odsávačka mlieka sa

dodáva s praktickou cestovnou taškou.

Obsahuje cumlík Natural

Široký cumlík v tvare bradavky podporuje

prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke

na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí

kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Krajina pôvodu

Anglicko

Materiál

Odsávačka mlieka: Polypropylén, Neobsahuje

BPA*

Fľaša: Polypropylén, Neobsahuje BPA*

Cumlík: Silikónový, Neobsahuje BPA*

Čo je súčasťou balenia

Telo odsávačky: 2 ks

Základná jednotka s trubicou: 1 ks

Vložka štandardnej veľkosti: 2 ks

Fľaša Natural 125 ml (4 oz): 2 ks

Extra mäkký cumlík s prietokom pre

novorodenca: 2 ks

Cestovný kryt: 2 ks

Tesniace viečko na uskladnenie mlieka: 2 ks

Vzorkové balenia absorpčných vložiek do

podprsenky: 2 (2 denné a 2 nočné vložky) ks

Náhradná membrána: 2 ks

Cestovná taška: 1 ks

Odsávačka mlieka

Materiál: Neobsahuje BPA*

Dizajn

Dizajn odsávačky mlieka: Kompaktný dizajn

Dizajn fľaše: Ergonomický tvar, Široké hrdlo

Jednoduché používanie

Použitie odsávačky mlieka: Intuitívna montáž,

Jednoduché čistenie, Plne kompatibilný

sortiment

Vývojové stupne

Stupne: 0 – 6 mesiacov

Funkcie

Netreba sa nakláňať dopredu: Sedenie v

pohodlnej polohe

Nastavenie: 3 nastavenia odsávania, 1 režim

stimulácie

Viac mlieka za kratší čas: Dokonalé riešenie

na šetrenie času

Mäkká masážna vložka: Jemná stimulácia

* 0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011

* *Náhodný kontrolovaný test s cieľom porovnať spôsoby

odsávania mlieka po predčasnom pôrode (Jones a kol.

ADC 2001;85:F91).
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