
 

Μονό ηλεκτρονικό

θήλαστρο

 
Για χρήση ανά πάσα στιγμή, παντού

Περιλαμβάνει μαλακό μαξιλαράκι

μασάζ

Μπιμπερό και θηλή Natural

 

SCF332/31 Περισσότερη άνεση, περισσότερο γάλα*, ανά πάσα

στιγμή, οπουδήποτε

Μονό ηλεκτρικό θήλαστρο με μαξιλαράκι μασάζ

Καθίστε αναπαυτικά χωρίς να σκύβετε προς τα εμπρός και αφήστε το μαλακό μαξιλαράκι

μασάζ να διεγείρει απαλά τη ροή του γάλακτος. Χρησιμοποιήστε το αθόρυβο θήλαστρο

οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε, ακόμη και με μπαταρίες. Μπορείτε να το

συναρμολογήσετε, να το εξατομικεύσετε, να το χρησιμοποιήσετε και να το καθαρίσετε εύκολα



Μονό ηλεκτρονικό θήλαστρο SCF332/31

Προδιαγραφές

Χώρα προέλευσης

England

Στάδιο: 0 - 6 μηνών

Σχεδίαση

Σχεδιασμός μπιμπερό: Εργονομικό σχήμα, Πλατύς

λαιμός

Bottle: Χωρίς BPA*, Πολυπροπυλένιο

Σχεδιασμός θήλαστρου: Συμπαγής σχεδίαση

Θηλή: Χωρίς BPA*, Σιλικόνη

Sealing disc for milk storage: 1 pcs

Θήλαστρο: Χωρίς BPA * (μόνο για μέρη που

έρχονται σε επαφή με την τροφή)

Τι περιλαμβάνεται

Μπιμπερό Natural 125ml: 1 pcs

Σώμα θήλαστρου: 1 pcs

Μονάδα βάσης με σωλήνες: 1 pcs

Κάλυμμα ταξιδιού: 1 pcs

Δείγματα επιθεμάτων στήθους: 1 πακέτο (2 τμχ.)

Ευκολία στη χρήση

Breast pump use: Εύκολος καθαρισμός, Πλήρως

συμβατό με τη σειρά προϊόντων, Εύκολη

συναρμολόγηση

Λειτουργίες

Δεν χρειάζεται να σκύβετε προς τα εμπρός: Καθίστε

σε μια αναπαυτική θέση

Μαλακό μαξιλαράκι μασάζ: Απαλή διέγερση

Settings: 1 λειτουργία διέγερσης, 3 ρυθμίσεις

εξαγωγής

Τι περιλαμβάνεται

Μαξιλαράκι τυπικού μεγέθους (19,5 χιλ.): 1 τεμάχιο

(υπάρχει και μεγαλύτερο μαξιλαράκι που πωλείται

ξεχωριστά.)

Επιθέματα στήθους μίας χρήσης: 4 pcs

* Κλινικά αποδεδειγμένη άνεση: Σε μια δοκιμή που

πραγματοποιήθηκε σε 110 μητέρες στις ΗΠΑ, το ΗΒ, την Κίνα και

τη Ρωσία τον Μάρτιο 2016, οι μητέρες έδωσαν μέση βαθμολογία

8,6/10 για την απόδοση της Philips Avent όσον αφορά την άνεση.

* Περισσότερο γάλα: Σύμφωνα με ανεξάρτητη έρευνα ενδέχεται να

υπάρχει σχέση μεταξύ των επιπέδων άγχους και της παραγωγής

γάλακτος. Ανατρέξτε στη διεύθυνση www.philips.com/AVENT

* Θήλαστρο χωρίς BPA: Σχετίζεται μόνο με το μπιμπερό, καθώς

επίσης και με τα άλλα μέρη της συσκευής που έρχονται σε επαφή

με το μητρικό γάλα. Παρακάτω Κανονισμός της ΕΕ, 10/2011
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