
 

 

Philips AVENT
Kit de Extracção Dupla

SCF308/02
Inspirado na natureza
Extraia mais. Armazene facilmente.
Peças pessoais da bomba para utilizar com a bomba tira leite eléctrica dupla Philips 

AVENT.

Características e benefícios:
• Ultra confortável e eficaz
• Peças pessoais da bomba para utilizar com a bomba tira leite eléctrica dupla

Estimula e extrai
• As almofadas massajadoras suaves proporcionam uma saída natural do leite
• O vácuo suave reproduz o mamar do bebé para uma saída constante do leite

Para uma amamentação mais prolongada
• Mais leite, naturalmente



 Vácuo suave
O vácuo suave reproduz o mamar do bebé para uma 
saída constante do leite que requer menor 
extracção.

Almofada Massajadora Patenteada

Assim que bombeia as cinco pétalas massajadoras 
contraem-se e descontraem-se suavemente, 
funcionando alternadamente com o vácuo. Desta 
forma consegue uma saída rápida e natural do leite.

Mais leite, naturalmente
A extracção possibilita a alimentação com leite 
materno, mesmo quando não está junto do seu bebé

Peças/acessórios pessoais da bomba
Os funis deste kit de extracção duplo são 
compatíveis apenas com a bomba tira leite eléctrica 
dupla, devido às diferentes válvulas e a um diafragma 
fechado. O kit de extracção duplo não é compatível 
com a bomba tira leite manual ou eléctrica individual

Almofadas massajadoras suaves

As almofadas massajadoras patenteadas da bomba 
tira leite Philips AVENT contraem e descontraem, 
reproduzindo a sucção do bebé com o objectivo de 
estimular uma saída rápida e natural do leite.
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País de origem
• Inglaterra

Inclui
• Peças pessoais de bombear: 2 unid.

• Copo de armazenamento (240 ml): 5 unid.
• Tampa do copo de armazenamento de leite: 

5 unid.

Fases de desenvolvimento
• Fases: 0 - 6 meses
•
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