
 

Udobna dvojna elektronska
prsna črpalka

 
Natural

Vključuje 2 x 125 ml stekleničko

 

SCF334/02

Več udobja, več mleka
Prsna črpalka z masažno blazinico

Ko se počutite udobno in sproščeno, je pretok mleka udobnejši. Zato smo razvili našo najudobnejšo prsno

črpalko doslej. Namestite se udobno, saj se vam ni treba sklanjati naprej, in dovolite, da mehka masažna

blazinica nežno spodbuja pretok mleka.

Sedite v udobnem položaju, ne da bi se morali nagibati naprej

Edinstvena zasnova za udobnejši položaj pri dojenju

Več mleka v manj časa

Idealna učinkovita naprava za mamice

Izberite najudobnejšo nastavitev

Vsebuje način nežnega spodbujanja in tri nastavitve črpanja

Nežno spodbuja iztiskanje in pretok mleka

Mehka masažna blazinica toplega občutka

Druge prednosti

Vključuje stekleničko in cucelj Natural za naravni oprijem otroka

Kompaktna in lahka zasnova, vključuje priročno potovalno torbo

Intuitivna sestava. Enostavno vizualno ujemanje delov

Majhno število posameznih delov omogoča enostavno čiščenje

Enostavna uporaba s pritiskom na gumb



Udobna dvojna elektronska prsna črpalka SCF334/02

Značilnosti

Udobnejši položaj

Prsna črpalka ima edinstveno zasnovo, ki

omogoča pretok mleka neposredno iz vaših

prsi v stekleničko, tudi kadar sedite vzravnano.

Tako lahko med črpanjem sedite udobneje, saj

se vam ni treba sklanjati naprej, da bi vaše

mleko steklo v stekleničko. Če udobno sedite in

ste sproščeni, bo mleko med črpanjem lažje

teklo.

Izbirate lahko med preprostimi nastavitvami

Črpalka ob vklopu samodejno začne delovati v

načinu nežnega spodbujanja za začetek

pretoka mleka. Sami pa lahko izberete eno

izmed treh nastavitev črpanja mleka, ki bo za

vas najudobnejša.

Mehka masažna blazinica

Naša masažna blazinica ima novo mehko

žametno teksturo, ki poskrbi za topel občutek

na koži in tako nežno spodbuja pretok mleka.

Blazinica nežno posnema dojenčkovo sesanje

in pomaga pri iztiskanju mleka.

Enostavno čiščenje

Čiščenje črpalke je preprosto zaradi majhnega

števila posameznih delov. Vaše mleko ne bo

imelo stika s cevko in ohišjem. Vse dele, razen

električnih, lahko operete v pomivalnem stroju.

Enostavna uporaba

Dvojne elektronske prsne črpalke so idealne za

mamice, ki redno črpajo mleko. Udobno črpajte

iz obeh dojk hkrati in tako prihranite pri času.

Idealna učinkovita naprava za mamice

Istočasno črpanje mleka iz obeh dojk je

dokazano učinkovitejše in lahko celo izboljša

proizvajanje materinega mleka.*

Intuitivna sestava

Enostavno vizualno ujemanje delov omogoča

intuitivno sestavljanje.

Kompaktna zasnova

Prsna črpalka je kompaktne zasnove, zato jo

lahko enostavno držite in namestite na dojko.

Majhno in lahko osnovno enoto lahko

enostavno postavite na udobno razdaljo za

popoln nadzor med črpanjem. Za priročnejše in

udobnejše prenašanje in shranjevanje se

cevka enostavno ovije okrog osnovne enote

črpalke. Prsni črpalki je priložena priročna

potovalna torba.

Vključuje cucelj za hranjenje Natural

Široki cucelj v obliki dojke spodbuja naraven

oprijem otroka, ki je podoben oprijemu dojke,

in omogoča enostavno kombinacijo dojenja in

hranjenja s stekleničko.

Zeleni logotip Philips

Philips ima okolju prijazne izdelke, s katerimi

lahko zmanjšate stroške, porabo energije in

izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih prizadevanja za

varovanje okolja – energijska učinkovitost,

embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in

odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko

dobo.



Udobna dvojna elektronska prsna črpalka SCF334/02

Specifikacije

Država porekla

Angliji

Material

Prsna črpalka: Polipropilen, Brez bisfenola A*

Steklenička: Polipropilen, Brez bisfenola A*

Cucelj: Silikon, Brez bisfenola A*

Kaj vsebuje

Ohišje prsne črpalke: 2 kosa

Ohišje s cevko: 1 kosa

Standardna velikost blazinice: 2 kosa

Steklenička Natural, 125 ml: 2 kosa

Zelo mehek cucelj za novorojenčke: 2 kosa

Potovalni pokrov: 2 kosa

Zapiralna ploščica za shranjevanje mleka:

2 kosa

Vzorčni komplet prsnih blazinic: 2 (2 dnevni

blazinici in 2 nočni blazinici) kosa

Rezervni nastavek: 2 kosa

Potovalna torba: 1 kosa

Prsna črpalka

Material: Brez bisfenola A*

Zasnova

Zasnova prsne črpalke: Kompaktna zasnova

Zasnova stekleničke: Ergonomska oblika, Širok

vrat

Enostavna uporaba

Uporaba prsne črpalke: Intuitivna sestava,

Enostavno čiščenje, Popolna združljivost

Stopnje razvoja

Stopnje: 0–6 mesecev

Funkcije

Brez sklanjanja naprej: Sedenje v udobnem

položaju

Nastavitve: 3 nastavitve iztiskanja, 1 način

spodbujanja

Več mleka v manj časa: Idealna učinkovita

naprava

Mehka masažna blazinica: Nežno spodbujanje

* Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011

* *Naključni nadzorovani preizkus za primerjavo načinov

črpanja mleka po prezgodnjem porodu (Jones et al ADC

2001:85:F91).
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