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Inclui almofadas
massageadoras macias

Bico Pétala

 

SCF332/31

Mais conforto, mais leite*. Não importa a hora e

o lugar.

Extrator de leite elétrico com almofada de massagem

Sente-se confortavelmente sem se inclinar para a frente enquanto a almofada

macia de massagem estimula delicadamente seu fluxo de leite. Use nosso

extrator silencioso a qualquer hora e em qualquer lugar, mesmo com pilhas. É

fácil de configurar, personalizar, usar e limpar.

Menos inclinação clinicamente comprovada*

Posição mais confortável para extrair o leite graças ao design exclusivo

1 modo de estímulo e 3 ajustes de extração

Escolha o ajuste eficaz e confortável para você

Estimula cuidadosamente o fluxo de leite

Almofada confortável com pétalas massageadoras

Fácil de ajustar, extrair e limpar

Sistema fechado, projetado uma extração higiênica

Poucas peças avulsas e modelo intuitivo

Inclui bico e mamadeira Pétala para a sucção correta do bebê

Extrator silencioso para extração discreta a qualquer hora

Projetado para extração silenciosa
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Destaques

Posição relaxante

Com design exclusivo, o extrator de leite

permite que o leite flua diretamente do seio

para a mamadeira ou recipiente, até mesmo

quando você estiver sentada em posição reta.

Dessa forma, você poderá sentar-se de modo

mais confortável durante a extração do leite:

não é necessário inclinar-se para frente para

alcançar o leite na mamadeira. Sentar-se de

modo confortável e ficar relaxada ajuda o leite

a fluir com mais facilidade.

Configurações simples à sua escolha

Quando ligado, o extrator começa a funcionar

automaticamente no modo de estimulação

delicada para extrair o leite. Em seguida,

escolha um dos 3 ajustes de extração para

deixar o fluxo de leite mais confortável para

você.

Almofadas confortáveis

Nossas almofadas possuem uma textura

aveludada que aquece a pele e garante um

estímulo mais suave e confortável do fluxo de

leite. A almofada perfeita foi projetada para

reproduzir cuidadosamente o movimento de

sucção do bebê para estimular a descida do

leite.

Sem leite derramado nos tubos

Sem leite derramado nos tubos.

Fácil de ajustar, extrair e limpar

Poucas peças avulsas e design intuitivo. Retire

leite para seu bebê a qualquer momento.

Inclui mamadeira Pétala

O bico largo em formato de seio estimula a

pega correta do bebê, facilitando a

amamentação alternada entre seio e

mamadeira.

Bomba silenciosa

Projetado para extração discreta.
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Especificações

Design

Design da mamadeira: Formato ergonômico,

Gargalo largo

Design do extrator de leite: Design compacto

Fases do desenvolvimento

Fases: 0 a 6 meses

Fácil de usar

Uso do extrator de leite: Fácil limpeza, Linha

totalmente compatível, Montagem intuitiva

Funções

Não é necessário inclinar-se para frente:

Sente-se em uma posição confortável

Definições: 1 modo de estimulação, 3 opções

de extração

Almofadas confortáveis: Estímulo confortável

Material

Bico: Livre de BPA, Silicone

Extrator de leite: Livre de BPA* (apenas para

partes em contato com alimento)

O que está incluído

Corpo do extrator de leite: 1 pcs

Unidade da base, incluindo tubos: 1 pcs

Almofada em tamanho padrão (19,5 mm): 1

unidade (de 19,5 mm, almofada maior vendida

separadamente)

Embalagem para viagem: 1 pcs

Disco de vedação para armazenamento de

leite: 1 pcs

Absorventes descartáveis para seio: 4 pcs

Pacotes de amostra de absorventes para seio:

2 pacotes (4 peças)

País de origem

Inglaterra

* Conforto clinicamente comprovado: em um teste

realizado em 110 mães nos EUA, Reino Unido, China e

Rússia em março de 2016, as mães avaliaram os

produtos Philips Avent com uma pontuação média de

6,8/10 no quesito conforto.

* Mais leite: pesquisas independentes apontam que

pode haver uma ligação entre os níveis de estresse e a

produção de leite. Consulte: www.philips.com/Avent

* Extrator de leite livre de BPA: somente partes

associadas à mamadeira e às outras peças que entram

em contato com o leite materno. De acordo com o da
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