
 

 

Philips Avent
Μονό ηλεκτρονικό 
θήλαστρο

Εξαιρετικά άνετη χρήση
Με μπιμπερό Natural 4 oz

SCF332/31
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εγαλύτερη άνεση, περισσότερο γάλα*
ινικά αποδεδειγμένη άνεση*
αν είστε άνετη και χαλαρή, το γάλα ρέει ευκολότερα. Γι' αυτό τον λόγο δημιουργήσαμε αυτό 

 εξαιρετικά άνετο θήλαστρο. Καθίστε αναπαυτικά χωρίς να χρειαστεί να σκύψετε προς τα 

πρός και αφήστε το μαλακό μαξιλαράκι μασάζ να διεγείρει απαλά τη ροή του γάλακτος.

Κλινικά αποδεδειγμένη μικρότερη κλίση προς τα εμπρός*
• Άνετη θέση άντλησης χάρη στον μοναδικό σχεδιασμό

1 λειτουργία διέγερσης και 3 ρυθμίσεις εξαγωγής
• Επιλέξτε τη ρύθμιση που είναι αποτελεσματική και βολική για εσάς

Διεγείρει απαλά τη ροή του γάλακτος
• Μαλακό μαξιλαράκι μασάζ με πέταλα μασάζ

Εύκολη ρύθμιση, εξαγωγή και καθαρισμός
• Κλειστό σύστημα, σχεδιασμένο για υγιεινή εκροή γάλακτος
• Πανέξυπνος σχεδιασμός με λίγα μέρη
• Περιλαμβάνει το μπιμπερό και τη θηλή Natural, που προσφέρουν φυσικό κράτημα

Αθόρυβο θήλαστρο για διακριτική εκροή γάλακτος, ανά πάσα στιγμή
• Σχεδιασμένο για αθόρυβη εκροή γάλακτος



 Ξεκούραστη θέση εξαγωγής γάλακτος

Το θήλαστρο διαθέτει μοναδικό σχεδιασμό, 
ώστε το γάλα να ρέει απευθείας από τον 
μαστό στο μπιμπερό ή το δοχείο, ακόμα και 
όταν κάθεστε ίσια. Αυτό σημαίνει ότι 
μπορείτε να κάθεστε άνετα όταν 
χρησιμοποιείτε το θήλαστρο: δε 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 θηλάστρου βοηθά το 
γάλα να ρέει πιο εύκολα.

Οι ρυθμίσεις που μπορείτε να επιλέξετε 
είναι πολύ απλές

Όταν είναι ενεργοποιημένο, το θήλαστρο 
ξεκινά αυτόματα στη λειτουργία απαλής 
διέγερσης για να αρχίσει η ροή γάλακτος. 
Στη συνέχεια, επιλέξτε μία από τις 3 
ρυθμίσεις άντλησης για να έχετε άνετη ροή 
γάλακτος.

Μαλακό μαξιλαράκι μασάζ

Το μαλακό μαξιλαράκι μασάζ διαθέτει 
μαλακή βελούδινη υφή που προσφέρει μια 
ζεστή αίσθηση στην επιδερμίδα, για άνετη 
και απαλή προσομοίωση της ροής του 
γάλακτος. Το μαξιλαράκι με τα πέταλα έχει 
σχεδιαστεί έτσι ώστε να μιμείται απαλά την 
κίνηση που κάνει το μωρό σας όταν θηλάζει, 
διεγείροντας έτσι τη ροή του γάλακτος.

Χωρίς διαρροή γάλακτος στους 
σωλήνες

Σχεδιασμένο για υγιεινή εκροή γάλακτος, 
χάρη στο κλειστό σύστημα.

Εύκολη ρύθμιση, εξαγωγή και 
καθαρισμός

Λίγα μέρη και έξυπνη σχεδίαση. Εύκολη 
εξαγωγή γάλακτος για το μωρό σας, 
οποιαδήποτε στιγμή.

Περιλαμβάνει μπιμπερό 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.

Αθόρυβο θήλαστρο

Σχεδιασμένο για διακριτική εκροή γάλακτος, 
ανά πάσα στιγμή.
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Χαρακτηριστικά
Μονό ηλεκτρονικό θήλαστρο
Εξαιρετικά άνετη χρήση Με μπιμπερό Natural 4 oz
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Σχεδίαση
• Σχεδιασμός μπιμπερό: Εργονομικό σχήμα, 
Πλατύς λαιμός

• Σχεδιασμός θήλαστρου: Συμπαγής σχεδίαση

Στάδια ανάπτυξης
• Στάδια: 0 - 6 μηνών

Ευκολία στη χρήση
• Χρήση θήλαστρου: Εύκολος καθαρισμός, 
Πλήρως συμβατό με τη σειρά προϊόντων, 
Εύκολη συναρμολόγηση

Λειτουργίες
• Δεν χρειάζεται να σκύβετε προς τα εμπρός: 
Καθίστε σε μια αναπαυτική θέση

• Ρυθμίσεις: 1 λειτουργία διέγερσης, 3 ρυθμίσεις 
εξαγωγής

• Μαλακό μαξιλαράκι μασάζ: Απαλή διέγερση

Υλικό κατασκευής
• Μπιμπερό: Χωρίς BPA*, Πολυπροπυλένιο
• Θηλή: Χωρίς BPA*, Σιλικόνη
• Θήλαστρο: Χωρίς BPA * (μόνο για μέρη που 
έρχονται σε επαφή με την τροφή)

Τι περιλαμβάνεται
• Σώμα θήλαστρου: 1 τεμάχιο
• Μονάδα βάσης με σωλήνες: 1 τεμάχιο
• Μαξιλαράκι τυπικού μεγέθους (19,5 χιλ.): 1 
τεμάχιο (υπάρχει και μεγαλύτερο μαξιλαράκι που 
πωλείται ξεχωριστά.)

• Μπιμπερό Natural 125ml: 1 τεμάχιο
• Κάλυμμα ταξιδιού: 1 τεμάχιο
• Δίσκος σφράγισης για αποθήκευση γάλακτος: 

1 τεμάχιο
• Επιθέματα στήθους μίας χρήσης: 4 τεμάχιο

Χώρα προέλευσης
• Αγγλία
•

SCF332/31

Προδιαγραφές
Μονό ηλεκτρονικό θήλαστρο
Εξαιρετικά άνετη χρήση Με μπιμπερό Natural 4 oz

* 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: Ανεξάρτητες έρευνες έδειξαν ότι ενδέχεται 
να υπάρχει σχέση μεταξύ των υψηλότερων επιπέδων άνεσης και 
της αυξημένης παραγωγής γάλακτος. Επισκεφτείτε τη 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

http://www.philips.com

