
Extrator elétrico
duplo de leite

 
Inclui 2 mamadeiras de 125ml

 
SCF314/02

Extrator de leite desenvolvido para conforto
Exclusivas pétalas com massagem ativa para o máximo conforto

O estresse ou a pressa podem dificultar ainda mais a extração do leite. Sentir-se confortável e relaxada ajuda

muito. O extrator de leite Philips Avent SCF314/02 foi desenvolvido para oferecer mais conforto durante a

extração.

Feito para seu conforto

Mantém o ritmo pessoal

Cinco pétalas massageadoras delicadas patenteadas

Eficiência comprovada clinicamente

Confortável com resultados clinicamente comprovados*

Outros recursos excelentes

Sistema exclusivo para fácil armazenamento do leite



Extrator elétrico duplo de leite SCF314/02

Destaques Especificações

Resultados clinicamente comprovados

Além de confortável, nosso extrator de leite

eletrônico é tão eficaz que foi clinicamente

comprovado: ele retira uma quantidade de leite

equivalente à retirada por extratores de leite

eletrônicos hospitalares*

Pétalas massageadoras delicadas

patenteadas

As exclusivas pétalas com massagem ativa

destinam-se a estimular a descida natural do

leite

Mantém o ritmo pessoal

Somente os extratores de leite eletrônicos

Philips Avent dispõem de memória que

aprende e mantém o seu ritmo pessoal de

bombeamento para o máximo de conforto.

Exclusivo sistema de armazenamento de leite

Para mais praticidade, o leite materno pode

ser extraindo diretamente em uma das

mamadeiras e/ou recipientes de

armazenamento Philips Avent sendo

colocandos na geladeira ou no freezer.

 

País de origem

Inglaterra

Material

Livre de bisfenol A*

Fases do desenvolvimento

Fases: Gravidez, 0 a 6 meses

Lig/Desl

Voltagem: 100 - 240 volt

Conteúdo

Suporte para garrafa/tampa do funil: 2 pcs

Recipiente para leite materno (125 ml): 2 pcs

Extrator de leite eletrônico: 1

Bico extramacio com fluxo para recém-

nascido: 2 pcs

Bolsa para transporte em microfibra: 1 pcs

Peças sobressalentes: 3 pcs

Embalagem para viagem de bicos para

recém-nascidos: 2 pcs

Discos absorventes descartáveis para seio:

2 pcs

* *durante o uso diário, em um período de dez dias, em

mães que tiveram bebês prematuros.
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