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Więcej pokarmu w krótszym
czasie

W zestawie miękka nakładka
masująca

Torba podróżna i 2 butelki

 

SCF334/31 Większy komfort i więcej pokarmu w krótszym

czasie*

Podwójny laktator elektryczny z nakładką masującą

Podwójny laktator Ultra Comfort doskonale sprawdza się w sytuacji, gdy masz

mało czasu. Skróć czas potrzebny na odciągnięcie pokarmu, siadając wygodnie i

pozwalając miękkiej nakładce masującej delikatnie stymulować wypływ pokarmu.

Laktator działa cicho, łatwo go skonfigurować, dostosować, używać i czyścić.

Brak konieczności pochylania

Wygodna pozycja podczas odciągania pokarmu dzięki wyjątkowej konstrukcji

1 tryb stymulacji i 3 ustawienia odciągania

Wybierz najlepsze i najwygodniejsze ustawienie

Delikatnie stymuluje wypływ mleka

Miękka nakładka masująca z masującymi płatkami

Więcej pokarmu w krótszym czasie dzięki podwójnemu odciąganiu

Łatwość konfiguracji, obsługi i czyszczenia

Zamknięty system umożliwiający higieniczne odciąganie

Niewielka liczba części oraz intuicyjna konstrukcja

Zawiera butelkę i smoczek Natural umożliwiające naturalne przysysanie się

Cichy laktator — dyskretne odciąganie za każdym razem

Zaprojektowany z myślą o cichym odciąganiu
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Zalety

Odprężająca pozycja w czasie korzystania z

laktatora

Laktator charakteryzuje się wyjątkową

konstrukcją, która sprawia, że pokarm trafia

bezpośrednio do butelki lub pojemnika, nawet

jeśli siedzisz prosto. Oznacza to, że możesz

siedzieć wygodnie podczas używania laktatora

i nie musisz pochylać się do przodu, aby cały

pokarm znalazł się w butelce. Wygodna

pozycja i odprężenie podczas odciągania

pokarmu sprawiają, że pokarm łatwiej

wypływa.

Łatwy wybór ustawień

Po włączeniu laktator automatycznie

przechodzi w tryb delikatnej stymulacji, aby

uruchomić wypływ pokarmu. Następnie

możesz wybrać jedno z 3 ustawień odciągania

— zgodnie ze swoimi preferencjami.

Miękka nakładka masująca

Nasza nakładka masująca ma miękką,

aksamitną fakturę, która jest ciepła w dotyku —

dzięki temu wygodnie i delikatnie stymuluje

wypływ pokarmu. Unikalna nakładka masująca

została zaprojektowana tak, aby naśladować

ssanie dziecka i delikatnie wspomagać

stymulowanie wypływu pokarmu.

Więcej pokarmu w krótszym czasie

Podwójne odciąganie pokarmu znacznie

skraca jego czas.

Pokarm nie rozlewa się w rurkach

Pokarm nie rozlewa się w rurkach.

Intuicyjne składanie, łatwość obsługi i

czyszczenia

Niewielka liczba części i intuicyjna konstrukcja.

Odciągnij pokarm dla dziecka w dowolnym

momencie.

Zawiera butelkę Natural

Szeroki smoczek przypominający kształtem

pierś pozwala dziecku w naturalny sposób

przyssać się i ułatwia łączenie karmienia

piersią i butelką.

Cicha praca pompki

Dyskretne odciąganie za każdym razem.
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Dane techniczne

Wykończenie

Projekt butelki: Ergonomiczny kształt, Szeroka

szyjka

Konstrukcja laktatora: Kompaktowa

konstrukcja

Etapy rozwoju

Etapy: 0–6 miesięcy

Łatwość użytkowania

Korzystanie z laktatora: Łatwe czyszczenie,

Zgodność ze wszystkimi produktami, Intuicyjne

składanie

Funkcje

Bez konieczności pochylania się do przodu:

Siedzenie w wygodnej pozycji

Ustawienia: 1 tryb stymulacji, 3 ustawienia

odciągania

Miękka nakładka masująca: Delikatna

stymulacja

Materiał

Butelka: Bez bisfenolu A*, Polipropylen

Smoczek: Bez bisfenolu A*, Silikon

Laktator: Bez bisfenolu A* (dot. tylko części

stykających się z pokarmem)

Zawartość zestawu

Część główna laktatora: 2 szt.

Podstawa z rurką: 1 szt.

Nakładka w standardowym rozmiarze (19,5

mm): 2 szt. (nakładkę w większym rozmiarze

można nabyć osobno)

Butelka Natural 125 ml: 2 szt.

Pokrywka zamykająca do przechowywania

pokarmu: 2 szt.

Osłona podróżna: 2 szt.

Torba podróżna: 1 szt.

Opakowania z próbkami wkładek laktacyjnych:

1 opakowanie (2 szt.)

Kraj pochodzenia

Wielka Brytania

* 83% karmiących matek potwierdza, że podwójny

laktator elektryczny Philips Avent Comfort zapewnia

wygodę podczas użytkowania — według niezależnych

testów rynkowych przeprowadzonych wśród 81 matek

ze Stanów Zjednoczonych w sierpniu 2012 roku.

* Więcej pokarmu: niezależne badania wykazały możliwą

zależność między poziomem wygody oraz większą

ilością wytwarzanego pokarmu. Patrz:

www.philips.com/Avent

* Niezawierający bisfenolu A laktator: dotyczy tylko

butelki i innych części stykających się z pokarmem —

zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 10/2011
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