
 

Velká masážní
vložka

 
Kompatibilní se všemi
odsávačkami

 

SCF167/01 Správná velikost, maximální pohodlí
Odsávačka se širším kloboučkem

Tato měkká masážní vložka má širší otvor, který je speciálně navržen pro maminky

s většími bradavkami. Lze ji použít s odsávačkami mateřského mléka řady Philips

Avent Comfort. Následující obrázek vám napoví, zda potřebujete vložku s větším

otvorem.

Pohodlné odsávání

Širší otvor pro pohodlnější usazení

Kompatibilní s kompletní řadou odsávaček Natural

Podívejte se, jaká velikost je pro vás optimální

Správné usazení: Bradavka je pohodlně umístěna v otvoru vložky

Zvolte větší velikost: Bradavka se dotýká stěn vložky



Velká masážní vložka SCF167/01

Přednosti Specifikace

Velká masážní vložka pro odsávačku

Jestli potřebujete velkou masážní vložku pro

odsávačku, zjistíte podle toho, zda vaše

bradavka pohodlně pasuje do otvoru vložky.

Pokud se bradavka dotýká otvoru masážní

vložky nebo tře o její stěny, zvolte velkou

masážní vložku odsávačky, aby pro vás bylo

odsávání mléka příjemnější.

Správné nasazení

Pokud je bradavka pohodlně umístěna v otvoru

vložky, používáte správnou velikost masážní

vložky.

Příliš malá velikost

Pokud se bradavka dotýká stěn otvoru vložky

nebo o ně tře, měly byste volit velkou masážní

vložku pro odsávačku s širším otvorem pro

příjemnější odsávání.

Kompatibilní se všemi odsávačkami Natural

Velká masážní vložka je kompatibilní se všemi

odsávačkami Philips Avent Comfort řady

Natural.

Země původu

Anglie: Ano

Materiál

Bez BPA*: Ano

Co je součástí

Velká masážní vložka: 1 ks

Masážní vložka

Materiál: Silikon, Bez BPA*

Kompatibilita

Kompatibilní s řadou Natural: Ano

Snadné použití

Masážní vložka: Snadné čištění, Lze mýt

v myčce

Stupně vývoje

Fáze: Těhotenství, 0–6 měsíců

Funkce

Měkká masážní vložka: Jemná stimulace

Vyměnitelná část

Vhodné pro typy výrobku:: SCF330

Vhodné pro typy výrobku:: SCF332

Vhodné pro typy výrobku:: SCF334

 

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez

předchozího varování. Ochranné

známky jsou majetkem Koninklijke

Philips N.V. nebo jejich příslušných

vlastníků.

Datum vydání 2020‑12‑21

Verze: 6.0.1

12 NC: 8840 167 01010

EAN: 08 71010 35779 73

www.philips.com

http://www.philips.com/

