Máy hút sữa bằng điện
Tự nhiên
Bao gồm bình sữa 125 ml/4 oz

SCF332/01

Nhẹ nhàng hơn, cho lượng sữa nhiều hơn.
Máy hút sữa có đệm matxa
Khi bạn thoải mái và thư giãn, sữa sẽ tiết ra dễ dàng hơn. Đó là lý do vì sao chúng tôi đã cho ra đời
dụng cụ hút sữa thiết kế tự nhiên: Ngồi thư giãn, không cần phải nghiêng người về phía trước và để
đệ m matxa mềm nhẹ nhàng kích thích dòng sữa.
Ngồi hút sữa thoải mái hơn, không cần nghiêng người về phía trước
Thiết kế phễu chụ p độc đáo giúp mẹ ngồi hút sữa thoải mái hơn
Lựa chọn chế độ thoải mái nhất cho bạn
Gồm một chế độ kích sữa nhẹ nhàng và 3 chế độ hút sữa tăng dần
Nhẹ nhàng kích thích để sữa chảy xuống và tiết ra tự nhiên
Đệ m matxa mềm, ấm khi áp lên da
Dễ dàng kết hợp bú mẹ và bú bình
Gồm bình sữa và núm vú thiết kế Tự nhiên
Các lợi ích khác
Kiể u dáng gọn nhẹ
Tháo lắp nhanh chóng. Dễ nhìn thấy điể m nối giữa các phụ kiệ n
Tương thích với các sản phẩm Philips Avent khác
Dễ làm sạch nhờ có ít phụ kiệ n riêng lẻ
Dễ vận hành bằng cách bấm nút
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Những nét chính
Ngồi thoải mái hơn

Gồm núm vú thiết kế Tự nhiên

Tháo lắp nhanh chóng

Dụ ng cụ hút sữa có thiết kế phễu chụ p độc đáo, sữa
đượ c hút ra sẽ đi thẳng vào bình ngay cả khi mẹ đang
ngồi thẳng lưng. Nghĩa là mẹ có thể ngồi thoải mái
trong khi hút sữa, không cần nghiêng người về phía trước
để "hứng" sữa vào bình. Với tư thế ngồi hút sữa thoải
mái và thư giãn, sữa sẽ tiết ra tự nhiên và dễ dàng hơn.

Núm vú đượ c thiết kế theo dáng bầu ngực giúp bú mút
tự nhiên tương tự như bú mẹ , dễ dàng kết hợ p giữa bú
mẹ và bú bình.

Dễ nhìn thấy điể m nối giữa các phụ kiệ n giúp tháo lắp
nhanh chóng.
Tương thích với mọi dòng sản phẩm

Kiể u dáng nhỏ gọn

Các chế độ lựa chọn đơn giản

Khi đượ c khở i động, máy hút sữa tự động làm việ c ở
chế độ đầu tiên kích thích nhẹ nhàng để giúp sữa tiết ra
tự nhiên. Sau đó, mẹ có thể chọn giữa 3 chế độ hút
sữa tăng dần, phù hợ p nhất cho mẹ .
Đệ m matxa mềm

Máy hút sữa có kiể u dáng gọn nhẹ dễ cầm nắm và cố
định trên ngực mẹ . Bộ phận đế nhỏ gọn có thể đặt để
thuận tiệ n trong tầm với, dễ dàng điều khiể n khi hút
sữa. Mẹ chỉ cần quấn dây điệ n quanh bộ phận đế để
tiệ n lợ i hơn khi mang theo bên ngoài và cất giữ tại nhà.
Cơ động nhờ sử dụ ng chức năng pin thay thế.
Dễ làm sạch
Dễ làm sạch nhờ có ít phụ kiệ n riêng lẻ . Sữa sẽ không
tiếp xúc với dây và bộ phận đế. Có thể vệ sinh bằng
máy rửa chén, ngoại trừ các bộ phận bằng điệ n.
Dễ vận hành
Máy hút sữa bằng điệ n là lựa chọn lý tưở ng dành cho
các mẹ thường xuyên hút sữa, điều khiể n máy bằng
cách bấm nút.

Đệ m matxa đượ c làm bằng chất liệ u mềm mại, dạng
sớ vải, tạo cảm giác ấm áp khi áp lên da, nhẹ nhàng kích
thích sữa. Đệ m đượ c thiết kế để nhẹ nhàng mô phỏng
động tác bú mút củ a bé giúp kích thích dòng sữa.

Bạn có thể kết hợ p máy hút sữa này với các sản phẩm
khác trong dòng Philips Avent củ a chúng tôi, bao gồm
bình sữa thiết kế Cổ điể n và ly trữ sữa mẹ . Philips
Avent cũng cung cấp một loạt các phụ kiệ n chăm sóc
đầu ngực, giúp cho con bú lâu hơn và cải thiệ n sự thoải
mái cho người mẹ .

Biể u tượng xanh của Philips
Các Sản Phẩm Xanh củ a Philips có thể giảm chi phí,
mức tiêu thụ năng lượ ng và khí thải CO2. Bằng cách
nào? Các sản phẩm này đượ c cải thiệ n đáng kể về tiêu
chí thân thiệ n với môi trường, bao gồm: Hiệ u suất sử
dụ ng năng lượ ng, Đóng gói, Chất độc hại, Trọng lượ ng,
Tái chế, rác thải và Tuổi thọ sử dụ ng.
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Các thông số
Xuất xứ
Anh
Chất liệ u
Máy hút sữa: Polypropylene, Không chứa BPA*
Bình sữa: Polypropylene, Không chứa BPA*
Núm vú: Silicon, Không chứa BPA*
Dụng cụ đi kèm
Thân máy hút sữa: 1 Cái
Bộ phận đế có dây điệ n: 1 Cái
Đệ m matxa cỡ chuẩn: 1 Cái
Bình sữa thiết kế tự nhiên 120 ml: 1 Cái

Bình sữa thiết kế tự nhiên 120 ml: 1 Cái
Núm vú mềm tốc độ chảy trẻ sơ sinh: 1 Cái
Đĩa đệ m kín để bảo quản sữa: 1 Cái
Miếng lót thấm sữa: 2 (2 Miếng lót ban ngày & 2 Miếng
lót ban đêm) Cái
Màng ngăn dự phòng: 1 Cái
Máy hút sữa
Chất liệ u: Không chứa BPA*
Thiết kế
Thiết kế máy hút sữa: Kiể u dáng nhỏ gọn
Thiết kế bình: Dáng bình thiết kế tiệ n dụ ng, Cổ rộng
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Dễ sử dụng
Sử dụng máy hút sữa: Tháo lắp nhanh chóng, Dễ làm
sạch, Tương thích với mọi dòng sản phẩm
Các giai đoạn phát triể n
Giai đoạn: 0 - 6 tháng
Chức năng
Không cần nghiêng người về phía trước: Tư thế ngồi
thoải mái
Cài đặt: 3 Chế độ hút sữa, 1 Chế độ kích thích
Đệ m matxa mềm: Kích thích nhẹ nhàng

* 0% BPA, tuân theo quy định EU 10/2011

