
 

Двойна електрическа

помпа за кърма

 
Цедете повече кърма за по-кратко

Включва мека възглавничка за масаж

Чанта за носене и 2 бутилки

 

SCF334/31

Повече комфорт, повече кърма, по-малко време*
Двойна електрическа помпа за кърма с масажираща възглавничка

Изключително удобната двойна помпа за кърма е идеална, ако нямате достатъчно време. Ускорете времето за изцеждане и

седнете удобно, докато меката масажираща възглавничка нежно стимулира вашия поток. Помпата е тиха и лесна за

настройване, персонализиране, използване и почистване.

Не е необходимо да се навеждате напред

Удобно положение за изцеждане благодарение на уникалния дизайн

1 режим на стимулиране и 3 настройки за изцеждане

Изберете настройката, която е ефективна и удобна за вас

Внимателно стимулира потока на млякото

Мека възглавничка за масаж с масажиращи "листенца"

Повече мляко за по-малко време с двойно изцеждане

Лесно сглобяване, изцеждане и измиване

Затворена система, създадена за хигиенично изцеждане

Малко отделни части и интуитивна конструкция

С приложени бутилка и биберон Natural, създадени за естествено засмукване

Тиха помпа за дискретно изцеждане по всяко време

Създадена, за да можете да се изцеждате тихо
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Акценти

Удобна позиция за изцеждане

Помпата за кърма има уникален дизайн, благодарение

на който кърмата тече директно от гърдата към

бутилката или контейнера, дори когато седите

изправени. Това означава, че можете да седите

удобно, докато изцеждате, защото не се налага да се

навеждате напред, за да сте сигурна, че кърмата ви

ще влезе в бутилката. Когато седите удобно и сте

спокойна, докато изцеждате, кърмата потича по-

лесно.

Лесни настройки, от които да избирате

Когато включите помпата, тя се включва автоматично

в режим на нежно стимулиране, който стимулира

потичането на кърма. След това избирате измежду 3

настройки за изцеждане, с която се чувствате

комфортно.

Мека възглавничка за масаж

Нашата възглавничка за масаж разполага с мека

кадифена текстура, която осигурява топло усещане на

кожата за удобно и нежно стимулиране на потока

кърма. Емблематичната възглавничка "листенца" е

предназначена да имитира сученето на бебето и за

нежна помощ при стимулирането на кърма.

Повече кърма за по-кратко време

Намалете времето на изцеждане с двойно помпене в

сравнение с единично помпене.

Без разливане на мляко в тръбите

Без разливане на мляко в тръбите.

Лесно сглобяване, изцеждане и измиване

Няколко отделни части и интуитивен дизайн.

Изцеждайте лесно мляко за вашето бебе по всяко

време.

Включва нашата бутилка за хранене Natural

Широкият биберон с формата на гърда помага за

естествено засмукване, подобно на това при

кърменето, и улеснява бебето, когато комбинирате

кърмене и хранене от бутилка.

Помпа Quiet

Създадена за дискретно изцеждане по всяко време.
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Спецификации

Дизайн

Дизайн на бутилката: Ергономична форма, Широко

гърло

Дизайн на помпата за кърма: Компактна конструкция

Стадии на развитие

Стадии: 0 – 6 месеца

Лесна употреба

Използване на помпата за кърма: Лесно почистване,

Гама напълно съвместими продукти, Интуитивно

сглобяване

Функции

Без навеждане напред: Седите в удобно положение

Настройки: 1 режим на стумилиране, 3 настройки за

изцеждане

Мека възглавничка за масаж: Нежно стимулиране

Материал

Бутилка: Не съдържа бисфенол-A*, Полипропилен

Биберон: Не съдържа бисфенол-A*, Силикон

Помпа за кърма: Без бисфенол-А (BPA)* (само за

частите, които имат контакт с храна)

Какво включва

Тяло на помпата за кърма: 2 бр.

Основа с тръбичка: 1 бр.

Възглавничка със стандартен размер (19,5 мм): 2 част

Възглавничка със стандартен размер (19,5 мм): 2 част

(по-широка възглавничка се предлага и продава

отделно)

Бутилка Natural 4 унции: 2 бр.

Уплътнителен диск за съхранение на кърма: 2 бр.

Капак за пътуване: 2 бр.

Чанта за носене: 1 бр.

Тампони за гърди, мострен пакет: 1 опаковка (2

броя)

Страна на произход

Англия

* 83% от кърмещите майки се съгласяват, че двойната електрическа

помпа за кърма Avent Comfort на Philips е удобна по време на

използване – независим тест в домашни условия сред 81 майки в

САЩ, август 2012 г.

* Повече мляко: независимо изследване показва, че е възможна

връзка между по-високите нива на комфорт и повишеното

отделяне на мляко. Вижте www.philips.com/AVENT

* Помпа за кърма без бисфенол-А: само свързаните с бутилката и

други части, които влизат в контакт с кърмата. Според

разпоредбите на ЕС, 10/2011
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