
 

Üksik elektriline
rinnapump Comfort

 
Natural

Komplekti kuulub 125 ml
lutipudel

 

SCF332/01

Rohkem piima ja mugavalt
Massaažipadjakesega rinnapump

Kui tunnete end mugavalt ja lõdvestunult, tuleb piima kergemini. Seepärast oleme

valmistanud oma seni mugavaima rinnapumba. Istuge mugavas asendis,

vajaduseta ettepoole kummarduda, ja laske meie pehmel massaažipadjal õrnalt

piimavoogu stimuleerida.

Mugav isteasend ja puudub vajadus ettepoole kummarduda

Mugavam pumpamisasend tänu ainulaadsele disainile

Valige enda jaoks mugavaim seadistus

On olemas õrn stimuleerimisrežiim ja kolm pumpamisseadistust

Stimuleerib õrnalt väljapumpamist ja piimavoogu

Pehme massaažipadi, mis tundub soe

Rinna ja pudeliga toitmist on lihtne kombineerida

Komplekti kuuluvad meie Natural sarja lutipudel ja loomulikku haaramist võimaldav

lutt

Muud eelised

Kerge kompaktne disain

Intuitiivne kokkupanek. Osade lihtne visuaalne kokkusobitamine

Ühildub muude Philips Aventi toitmisvahenditega

Lihtsalt puhastatav tänu sellele, et eraldatavaid osi on vähe

Lihtne kasutada ühe nupulevajutusega
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Esiletõstetud tooted

Mugavam asend

Tänu rinnapumba ainulaadsele disainile

voolab piim rinnast otse lutipudelisse, isegi

sirge seljaga istudes. See tähendab, et saate

istuda pumpamise ajal mugavamas asendis: te

ei pea ettepoole kummarduma selleks, et kogu

piim voolaks pudelisse. Mugav isteasend ja

lõõgastunud olek pumpamise ajal aitavad

loomulikult kaasa piima hõlpsamale

voolamisele.

Lihtsad seadistused, mille hulgast valida

Et piim hakkaks voolama, käivitub pumba

sisselülitamisel automaatselt õrn

stimuleerimisrežiim. Seejärel valige kolme

pumpamisseadistuse seast see, mis tagab teie

jaoks kõige mugavama piimavoo.

Pehme massaažipadjake

Piimavoolu mugavaks ja õrnaks

stimuleerimiseks on meie massaažipadjal uus

sametpehme pealispind, mis tundub naha

vastas soe. Padi on disainitud nii, et see

imiteerib õrnalt teie beebi imemisliigutusi, et

piima eritumist stimuleerida.

Komplekti kuulub meie lutt Natural

Lai rinnakujuline lutt võimaldab sarnaselt

rinnaga selle loomulikku haaramist, muutes

rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni

beebi jaoks lihtsamaks.

Kompaktne disain

Rinnapumba kompaktne disain muudab selle

käeshoidmise ja rinnale seadmise lihtsaks.

Väikese ja kerge aluse saab hõlpsalt

paigutada mugavasse käeulatusse, et

väljapumpamist täielikult kontrollida.

Transportimisel ja hoiustamisel lisab mugavust

see, et vooliku saab lihtsalt ümber aluse

keerata. Lihtne kasutada patareitoitel liikvel

olles.

Lihtsalt puhastatav

Puhastamine on lihtne, sest eraldatavaid osi

on vähe. Teie piim ei puutu kunagi kokku

vooliku ega alusega. Kõiki osasid, v.a

elektrilised osad, võib pesta

nõudepesumasinas.

Lihtne kasutada

Üksik elektriline rinnapump sobib hästi

emadele, kes pumpavad piima sageli ja

hindavad seda, et pumpamine oleks lihtne,

ühe nupulevajutusega.

Intuitiivne kokkupanek

Osade lihtne visuaalne kokkusobitamine

intuitiivse kokkupaneku eesmärgil.

Täielikult ühilduv tootesari

Seda rinnapumpa saab kasutada koos muude

Philips Aventi tootesarja toitmisvahenditega,

kaasa arvatud meie klassikaliste lutipudelite ja

piima hoiunõudega. Samuti pakub Philips

Avent rinnahooldustarvikute sarja, mis aitab

kauem rinnaga toita ja lisab mugavust.

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad

vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2

heitkoguseid. Kuidas? Nende

keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt

ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku

tooterühma keskses valdkonnas –

energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal,

ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning

usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.
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Spetsifikatsioon

Päritoluriik

Inglismaa

Materjal

Rinnapump: Polüpropüleen, BPA-vaba*

Pudel: Polüpropüleen, BPA-vaba*

Lutt: Silikoonist, BPA-vaba*

Mis on kaasas

Rinnapumba korpus: 1 tk

Alus, k.a voolik: 1 tk

Standardmõõdus padi: 1 tk

125 ml lutipudel Natural: 1 tk

Eriti pehme, vastsündinule sobiva vooga lutt:

1 tk

Sulgemisketas piima hoiundamiseks: 1 tk

Rinnapadja proovipakid: 2 (2 päeva- ja 2

ööpatja) tk

Varumembraan: 1 tk

Rinnapump

Materjal: BPA-vaba*

Disain

Rinnapumba disain: Kompaktne disain

Pudeli kuju: Ergonoomiline kuju, Lai kael

Kergesti kasutatav

Rinnapumba kasutus: Intuitiivne kokkupanek,

Lihtsalt puhastatav, Täielikult ühilduv tootesari

Arenguetapid

Etapid: 0–6 kuud

Funktsioonid

Pole vaja ettepoole kummarduda: Istuge

mugavas asendis

Seadistused: 3 pumpamisseadistust, 1

stimuleerimisrežiim

Pehme massaažipadjake: Õrn stimulatsioon

* 0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011
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