
 

Πλήρες ηλεκτρικό θήλαστρο

για άνετη εφαρμογή

 
Φυσική

Περιλαμβάνει μπιμπερό 125ml

 

SCF332/01 Μεγαλύτερη άνεση, περισσότερο γάλα
Θήλαστρο με μαξιλαράκι μασάζ

Όταν είστε άνετη και χαλαρωμένη, το γάλα ρέει ευκολότερα. Γι' αυτό το λόγο δημιουργήσαμε

το πιο άνετο θήλαστρο που έχει κατασκευαστεί ποτέ: καθίστε αναπαυτικά χωρίς να χρειαστεί

να σκύψετε προς τα εμπρός και αφήστε το μαλακό μαξιλαράκι μασάζ να διεγείρει απαλά τη

ροή του γάλακτος.

Καθίστε πιο αναπαυτικά, χωρίς να σκύβετε προς τα εμπρός

Πιο άνετη θέση άντλησης χάρη στο μοναδικό σχεδιασμό

Διαλέξτε την πιο άνετη για εσάς ρύθμιση

Διαθέτει μια λειτουργία απαλής διέγερσης και 3 ρυθμίσεις άντλησης

Διεγείρει απαλά τη φυσική ροή του γάλακτος

Μαλακό μαξιλαράκι μασάζ με ζεστή αίσθηση

Εύκολος συνδυασμός θηλασμού και μπιμπερό

Περιλαμβάνει το μπιμπερό και τη θηλή Natural, που προσφέρουν φυσικό κράτημα

Άλλα οφέλη

Μικρή και ελαφριά σχεδίαση

Εύκολη συναρμολόγηση. Εύκολη οπτική αντιστοίχιση των εξαρτημάτων

Συμβατότητα με άλλα προϊόντα ταΐσματος της Philips Avent

Εύκολος καθαρισμός χάρη στο μικρό αριθμό ξεχωριστών μερών

Εύκολη λειτουργία με το πάτημα ενός κουμπιού
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Χαρακτηριστικά

Πιο άνετη θέση

Το θήλαστρο διαθέτει μοναδικό σχεδιασμό, ώστε το

γάλα να ρέει απευθείας από το μαστό στο μπιμπερό,

ακόμα και όταν κάθεστε ίσια. Αυτό σημαίνει ότι

μπορείτε να κάθεστε πιο άνετα όταν χρησιμοποιείτε

το θήλαστρο: δεν χρειάζεται να σκύβετε προς τα

εμπρός για να βεβαιωθείτε ότι όλο το γάλα θα

καταλήξει στο μπιμπερό. Η άνετη και χαλαρή θέση

κατά τη χρήση του θήλαστρου βοηθά με φυσικό

τρόπο το γάλα να ρέει πιο εύκολα.

Οι ρυθμίσεις που μπορείτε να επιλέξετε είναι πολύ

απλές

Όταν είναι ενεργοποιημένη, η αντλία ξεκινά αυτόματα

στη λειτουργία απαλής διέγερσης για να αρχίσει η

ροή γάλακτος. Στη συνέχεια, επιλέξτε από 3

ρυθμίσεις άντλησης για να έχετε την πλέον άνετη

ροή γάλακτος.

Μαλακό μαξιλαράκι μασάζ

Το μαλακό μαξιλάρι για μασάζ διαθέτει μαλακή

βελούδινη υφή που προσφέρει μια ζεστή αίσθηση

στην επιδερμίδα, για άνετη και απαλή προσομοίωση

της ροής του γάλακτος. Το μαξιλαράκι έχει

σχεδιαστεί έτσι ώστε να μιμείται απαλά την κίνηση

που κάνει το μωρό σας όταν θηλάζει, διεγείροντας

έτσι τη ροή του γάλακτος.

Περιλαμβάνει τη θηλή Natural

Η φαρδιά θηλή σε σχήμα που μοιάζει με του

γυναικείου στήθους επιτρέπει στο μωρό να πιάσει

φυσικά τη θηλή, όπως συμβαίνει στο θηλασμό, ενώ

διευκολύνει το συνδυασμό θηλασμού και ταΐσματος

με μπιμπερό.

Συμπαγής σχεδίαση

Το θήλαστρο έχει μικρό μέγεθος, για να μπορείτε να

το κρατάτε και να το τοποθετείτε εύκολα στο στήθος

σας. Η μικρή, ελαφριά μονάδα βάσης μπορεί να

τοποθετηθεί εύκολα κοντά σας για να έχετε τον

πλήρη έλεγχο κατά τη χρήση του θήλαστρου. Για

μεγαλύτερη ευκολία κατά τη μεταφορά και την

αποθήκευση, ο σωλήνας τυλίγεται απλώς γύρω από

τη μονάδα της βάσης. Είναι εύκολο στη χρήση κατά

τις μετακινήσεις σας, καθώς λειτουργεί με

μπαταρίες.

Εύκολος καθαρισμός

Ο καθαρισμός είναι παιχνιδάκι χάρη στο μικρό

αριθμό ξεχωριστών μερών. Το γάλα σας δεν θα

έρθει ποτέ σε επαφή με τους σωλήνες και τη μονάδα

βάσης. Όλα τα μέρη πλένονται στο πλυντήριο

πιάτων, εκτός από τα ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Εύκολη λειτουργία

Το πλήρες ηλεκτρικό θήλαστρο είναι ιδανικό για τις

μητέρες που το χρησιμοποιούν συχνά και θέλουν να

γίνεται η διαδικασία εύκολα, με το πάτημα ενός

κουμπιού.

Εύκολη συναρμολόγηση

Εύκολη οπτική αντιστοίχιση των εξαρτημάτων, για

εύκολη συναρμολόγηση.

Πλήρως συμβατό με τη σειρά προϊόντων

Αυτό το θήλαστρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε

συνδυασμό με άλλα προϊόντα ταΐσματος της σειράς

Philips Avent, όπως τα μπιμπερό Classic και τα δοχεία

αποθήκευσης γάλακτος. Η Philips Avent προσφέρει

επίσης μια σειρά από αξεσουάρ για τη φροντίδα του

στήθους, ώστε να μπορείτε να θηλάζετε για

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να νιώθετε πιο

άνετα.

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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Προδιαγραφές

Χώρα προέλευσης

Αγγλία

Υλικό κατασκευής

Θήλαστρο: Πολυπροπυλένιο, Χωρίς BPA*

Μπιμπερό: Πολυπροπυλένιο, Χωρίς BPA*

Θηλή: Σιλικόνη, Χωρίς BPA*

Τι περιλαμβάνεται

Σώμα θήλαστρου: 1 τεμάχιο

Μονάδα βάσης με σωλήνες: 1 τεμάχιο

Μαξιλαράκι τυπικού μεγέθους: 1 τεμάχιο

Μπιμπερό Natural 125ml: 1 τεμάχιο

Εξαιρετικά μαλακή θηλή ροής για νεογνά: 1 τεμάχιο

Δίσκος σφράγισης για αποθήκευση γάλακτος:

Δίσκος σφράγισης για αποθήκευση γάλακτος:

1 τεμάχιο

Δείγματα επιθεμάτων στήθους: 2 (2 επιθέματα ημέρας

και 2 επιθέματα νύχτας) τεμάχιο

Ανταλλακτικό διάφραγμα: 1 τεμάχιο

Θήλαστρο

Υλικό κατασκευής: Χωρίς BPA*

Σχεδίαση

Σχεδιασμός θήλαστρου: Συμπαγής σχεδίαση

Σχεδιασμός μπιμπερό: Εργονομικό σχήμα, Πλατύς

λαιμός

Ευκολία στη χρήση

Χρήση θήλαστρου: Εύκολη συναρμολόγηση, Εύκολος

καθαρισμός, Πλήρως συμβατό με τη σειρά

προϊόντων

Στάδια ανάπτυξης

Στάδια: 0 - 6 μηνών

Λειτουργίες

Δεν χρειάζεται να σκύβετε προς τα εμπρός: Καθίστε

σε μια αναπαυτική θέση

Ρυθμίσεις: 3 ρυθμίσεις εξαγωγής, 1 λειτουργία

διέγερσης

Μαλακό μαξιλαράκι μασάζ: Απαλή διέγερση

* 0% BPA, βάσει του κανονισμού 10/2011 της ΕΕ
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