
 

Ръчна помпа за кърма с

бутилка

 
Лесна за използване в движение

Помпа с мека възглавничка за масаж

Включва бутилка и биберон

Капак за пътуване и уплътнителен

диск

 

SCF330/20

Повече комфорт и кърма, лесно пренасяне в

движение*

Ръчна помпа за кърма с масажираща възглавничка

Седнете удобно, без да се навеждате напред, докато нашата мека масажираща възглавничка

нежно стимулира вашия поток на кърма. Ръчната помпа за кърма Avent се състои от

няколко части, лесна е за сглобяване, използване и почистване. Лека и компактна – лесно

изцеждане в движение.

Клинично доказано по-малко навеждане напред*

Удобна позиция благодарение на специален дизайн

Мека възглавничка за масаж с масажиращи "листенца"

Мека възглавничка за масаж внимателно стимулира потока на млякото

Лесно сглобяване, изцеждане и измиване

Малко отделни части и интуитивна конструкция

Компактна и лека конструкция

Лесно съчетаване на кърмене с хранене от бутилка

С приложени бутилка и биберон Natural, създадени за естествено засмукване



Ръчна помпа за кърма с бутилка SCF330/20

Акценти Спецификации

Удобна позиция

Помпата за кърма има уникален дизайн, благодарение

на който кърмата тече директно в бутилката, дори

когато седите в съвсем изправено положение. Това

означава, че можете да седите по-удобно, докато

изцеждате – 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.

Лесно и в движение

Помпата за кърма е малка и лека, което я прави лесна

за съхранение и пренасяне, и позволява по-

дискретно изцеждане, когато сте в движение.

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.

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

Какво включва

Тяло на помпата с ръчка: 1 бр.

Стандартна масажна възглавница: 1 бр. (19,5 mm,

по-широка възглавничка се предлага отделно)

Бутилка Natural 4 унции: 1 бр.

Свръхмек биберон за новородени: 1 бр.

Капак за пътуване: 1 бр.

Уплътнителен диск за съхранение на кърма: 1 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

Мека възглавничка за масаж: Нежно стимулиране

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.

* Клинично доказан комфорт: изследвания, направени върху 110

майки, показаха значително предимство на Philips Avent в

сравнение с водещ конкурент

* Повече комфорт: 73% от 73 кърмещи майки в Обединеното

кралство се съгласиха, че тази помпа за кърма е по-комфортна от

текущата им (основни марки на пазара).

* Независимо изследване показва, че е възможна връзка между

нивата на стрес и отделянето 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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