
 

 

Philips Avent
1-на електропомпа за 
кърма, комплект за 
съхранениеИзцедете, съхранете и 

нахранете.

Включва мека възглавничка за 
масаж
Бутилки и биберони Natural x2
Чашки и капачки за съхранение 
x 10

SCD223/00
Повече комфорт, повече кърма.* Помпете, съхранете и 

нахранете
Комплект единична електрическа помпа за кърма с чашки за съхранение

Изключително удобният комплект помпа за кърма и съхранение е идеален за майки, които 

планират да изцеждат кърмата си. Удобният комплект включва всичко, което ви е необходимо, 

за изпомпване и съхранение на вашата кърма, хранене на вашето бебе и включва 2 бутилки и 10 

чашки за съхранение.

Изцеждане – единична електрическа помпа за кърма
• Удобна позиция, клинично доказано по-малко навеждане напред*
• Мека възглавничка за масаж внимателно стимулира потока на млякото
• Изберете най-ефективното и удобно място за вас
• Малко отделни части и интуитивна конструкция

Хранене – бутилка и биберон Natural
• С приложени бутилка и биберон Natural, създадени за естествено засмукване
• Уникални "листенца" за мек, гъвкав биберон без сгъване

Съхранение – чашки за съхранение
• Изцеждайте в съдове за съхранение
• За безопасно съхранение и транспорт



 Удобна позиция

Помпата за кърма има уникален дизайн, 
благодарение на който кърмата тече 
директно в бутилката или контейнера, дори 
когато седите изправени. Това означава, че 
можете да седите по-удобно, докато 
изцеждате, защото не се налага да се 
навеждате напред, за да сте сигурна, че 
кърмата ще влезе в бутилката. Когато 
седите удобно и сте спокойна, докато 
изцеждате, кърмата потича по-лесно.

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.

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 една от трите 
настройки за изцеждане, с която се 
чувствате най-комфортно.

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.

Уникални, удобни "листенца"

"Листенцата" вътре в биберона го правят 
по-мек и гъвкав, без да се свива при 
ползване. Вашето бебе ще се радва на по-
комфортно и утоляващо глада хранене.

Зеленото лого на Philips
Екологичните продукти на Philips могат 
да намалят разходите, консумацията на 
енергия и емисиите на въглероден 
диоксид. Как? Те предлагат значителни 
екологичносъобразни подобрения в 
една или няколко от "Зелените цели" на 
Philips – енергийна ефективност, 
опаковки, опасни вещества, тегло, 
рециклиране, изхвърляне и надеждност 
през целия живот на продукта.
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Страна на произход
• Англия

Материал
• Помпа за кърма: Без бисфенол-А (BPA)* (само за 
частите, които имат контакт с храна)

• Бутилка: Не съдържа бисфенол-A*, 
Полипропилен

• Биберон: Не съдържа бисфенол-A*, Силикон
• Чашки за съхранение: Полипропилен без 
бисфенол-А*

• Подпл. за гърди: Естествен дишащ материал, 
Копринено мека повърхност

Какво включва
• Тяло на помпата за кърма: 1 бр.
• Основа с тръбичка: 1 бр.
• Възглавничка със стандартен размер (19,5 мм): 1 
част (възглавничка с по-голям размер се 
предлага и продава отделно)

• Бутилка Natural 4 унции: 1 бр.
• Бутилка Natural 9 унции: 1 бр.
• Уплътнителен диск за съхранение на кърма: 

1 бр.
• Чашка за съхранение на кърма (180 мл/6 унции): 

10 бр.

• Адаптер за чашата за съхранение на мляко: 2 бр.
• Тампони за гърди, мострен пакет: 1 опаковка (2 
броя)

Дизайн
• Дизайн на помпата за кърма: Компактна 
конструкция

• Дизайн на бутилката: Ергономична форма, 
Широко гърло

Лесна употреба
• Използване на помпата за кърма: Лесно 
почистване, Гама напълно съвместими 
продукти, Интуитивно сглобяване

Стадии на развитие
• Стадии: 0 – 6 месеца

Функции
• Без навеждане напред: Седите в удобно 
положение

• Настройки: 3 настройки за изцеждане, 1 режим 
на стумилиране

• Мека възглавничка за масаж: Нежно 
стимулиране

•
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Спецификации
1-на електропомпа за кърма, комплект за съхранение
Изцедете, съхранете и нахранете. Включва мека възглавничка за масаж, Бутилки и биберони Natural 
x2, Чашки и капачки за съхранение x 10

* Клинично доказан комфорт: изследвания, направени върху 110 
майки, показаха значително предимство на Philips Avent в 
сравнение с водещ конкурент

* 63% от кърмещите майки предпочетоха електрическата помпа за 
кърма Philips Avent Comfort Single по отношение на комфорта 
при изцеждане в сравнение с 26% от майките, които 
предпочетоха Medela Swing – независим тест в домашни 
условия, проведен сред 86 майки в Обединеното кралство, 
август 2012 г. Medela е регистрирана търговска марка на Medela 
Holding AG

* Повече мляко: независимо изследване показва, че е възможна 
връзка между нивата на стрес и отделянето на кърма. 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

http://www.philips.com

