
 

 

Philips Avent
Ръчна помпа за кърма 
Comfort

Natural
Включва 3 чаши за съхранение 
на мляко

SCF330/13
Мляко за бебето и комфорт 
за майката

Когато седите удобно и сте спокойна, кърмата потича по-лесно. Затова създадохме 
нашата най-удобна помпа до днес – седнете удобно, без да се навеждате напред, и 
оставете меката възглавничка за масаж да стимулира нежно потока кърма.

Седите удобно, без да се навеждате напред
• По-удобно положение за изцеждане, благодарение на уникалния дизайн

Нежно стимулира естественото потичане и потока кърма
• Меката възглавничка за масаж затопля кожата

Изцеждане, съхранение и хранене в едно
• Включва 3 многофункционални чаши за съхранение на мляко

Лесно използване, съхранение и пренасяне
• Компактна и лека конструкция

Други предимства
• Интуитивно сглобяване. Един поглед, за да напаснете частите
• Съвместим с всички продукти за хранене Philips Avent
• Лесно почистване, благодарение на малкия брой части
• Лесно използване с ръка



 Седите по-удобно

Помпата за кърма има уникален дизайн, 
благодарение на който кърмата тече 
директно в бутилката, дори когато седите в 
съвсем изправено положение. Това 
означава, че можете да седите по-удобно, 
докато изцеждате – не се налага да се 
навеждате напред, за да сте сигурна, че 
кърмата ще влезе в бутилката. Когато 
седите удобно и сте спокойна, докато 
изцеждате, кърмата потича по-лесно.

Мека възглавничка за масаж

Нашата възглавничка за масаж има нова, 
кадифено мека текстура, която оставя върху 
кожата усещане за топлина и комфортно и 
нежно стимулира потичането на кърма. 
Докато изцеждате, тя нежно имитира 
сученето на бебето, което естествено 
стимулира потока кърма, и има клинично 
доказана ефективност. Меката възглавничка 
за масаж е създадена да пасва комфортно на 
повечето майки. Но има и по-широка 
възглавничка, която се предлага отделно, 

ако ви е необходима (предлагането може 
да зависи от страната).

Изцеждане, съхранение и хранене в 
едно

Използвате една и съща чашка за 
изцеждане, съхранение и хранене на бебето 
ви с кърма. Идеална за съхранение в 
хладилник или фризер

Компактна конструкция

Помпата за кърма има компактна 
конструкция, която я прави лесна за 
нагласяне. Ергономичната форма на ръчката 
позволява удобно хващане и пълен контрол 
върху изцеждането. Тя е малка и лека, което 
я прави лесна за съхранение и пренасяне и 
позволява по-дискретно изцеждане, когато 
сте в движение.

Интуитивно сглобяване

Интуитивно сглобяване – достатъчен е един 
поглед, за да напаснете частите.

Гама напълно съвместими продукти

Помпата за кърма може да се използва в 
съчетание с останалите продукти за хранене 
от гамата Philips Avent, включително нашите 
класически бутилки и контейнери за 
съхранение на кърма. Philips Avent предлага 
и гама аксесоари за грижа за гърдите, за да 
можете да кърмите по-дълго и по-
комфортно.

Лесно почистване
Почистването е лесно, благодарение на 
малкия брой части. Всички части са 
подходящи за съдомиялна машина.

Лесно използване с ръка
Ръчната помпа за кърма е идеална, ако 
изцеждате рядко и цените компактния 
размер. Използва се лесно с една ръка.
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Страна на произход
• Англия

Материал
• Помпа за кърма: Не съдържа бисфенол-A*
• Биберон: Силикон, Не съдържа бисфенол-A*
• Чаша за съхранение на мляко: Не съдържа 
бисфенол-A*, Полипропилен

Какво е включено
• Тяло на помпата с ръчка: 1 бр.
• Възглавничка със стандартен размер: 1 бр.
• Чашки за съхранение на мляко: 3 бр.
• Адаптер за чашата за съхранение на мляко: 1 бр.
• Свръхмек биберон за новородени: 1 бр.
• Капак за пътуване: 1 бр.
• Тампони за гърди, мострен пакет: 2 (2 дневни и 

2 нощни тампона) бр.

Помпа за кърма
• Материал: Не съдържа бисфенол-A*

Дизайн
• Дизайн на помпата за кърма: Компактна 
конструкция

Лесна употреба
• Използване на помпата за кърма: Интуитивно 
сглобяване, Лесно почистване, Гама напълно 
съвместими продукти

Стадии на развитие
• Стадии: Бременност, 0 – 6 месеца

Функции
• Без навеждане напред: Седите в удобно 
положение

• Мека възглавничка за масаж: Нежно 
стимулиране

• Включва чаши за съхранение на мляко: 
Изцеждане, съхранение и хранене в едно

•
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* Съгласно Директива 2011/8/EU на ЕС
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