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Стерилизиране, изцеждане и хранене

Лесно кърмене
Началният комплект Natural All-in-one е идеален за майки, които желаят да започнат да 
изцеждат кърмата си и да хранят бебето по удобен и лесен начин. Комплектът съдържа 
всички нужни продукти: стерилизирайте, изцедете млякото и нахранете вашето бебе.

Изцеждане
• По-удобно положение за изцеждане, благодарение на уникалния дизайн
• Меката възглавничка за масаж затопля кожата

Ефективно стерилизиране
• Естественият процес на парово стерилизиране убива 99,9% от вредните бактерии

Стерилизатор "3 в 1"
• Регулируем размер

Подходящ за всички видове бутилки
• Подходящ за всички бутилки с широк и тесен отвор

Хранене
• Естествено засмукване, благодарение на широкия биберон с формата на гърда
• Уникални "листенца" за мек, гъвкав биберон без сгъване



 Естествено засмукване

Широкият биберон с формата на гърда 
помага за естествено засмукване, подобно 
на това при кърменето, и улеснява бебето, 
когато комбинирате кърмене и хранене от 
бутилка.

По-удобно положение

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).

Подходящ за всички видове бутилки

Стерилизаторът е проектиран, така че да 
побира бутилки както с широк, така и с 
тесен отвор, а също и различни помпи за 
кърма и аксесоари. Това ви дава свободата 
да изберете бутилки и аксесоари, най-
подходящи за вас и вашето бебе. При пълен 
капацитет стерилизаторът побира 6 бутилки 
Philips Avent от 330 мл/11 унции.

Стерилизатор "3 в 1"

Със своя регулируем размер, този 
стерилизатор Philips Avent "3 в 1" побира 
идеално всичко, което искате да 
стерилизирате, и заема възможно най-малко 
място в кухнята ви. Функционалността "3 в 
1" ви дава: 1) конфигурация с малък размер 
за стерилизиране на биберони; 2) 
конфигурация със среден размер за 
стерилизиране на помпи за кърма и чинийки, 
ножчета и вилички за малки деца; 3) 
конфигурация с голям размер за 
стерилизиране на 6 бебешки бутилки

Убива 99,9% от вредните бактерии

Стерилизирането защитава вашето бебе 
срещу особено вредните бактерии, докато 
имунната му система укрепне достатъчно. 
Стерилизаторите Avent на Philips използват 
прилагания в болничните заведения метод 
на парово стерилизиране, който е бърз, 
лесен и ефикасен и без използване на 
химикали. Съдържанието остава стерилно в 
продължение на 24 часа, ако не се отваря 
капакът.
SCD293/00

Акценти
Всичко в едно
Естествено



Дата на издаване  
2016-04-13

Версия: 3.1.1

EAN: 08 71010 37542 37

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без 
предупреждение. Търговските марки са собственост 
на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си 
притежатели.

www.philips.com
Страна на произход
• Англия
• Турция

Материал
• Бутилка: Полипропилен, Не съдържа бисфенол-

A*
• Помпа за кърма: Не съдържа бисфенол-A*, 
Полипропилен

Какво включва
• Стерилизатор "3 в 1": 1 бр.
• Четка за бутилки и биберони: 1 бр.
• Свръхмек биберон за новородени: 2 бр.
• Уплътнителен диск за съхранение на кърма: 

1 бр.
• Еднократни дневни подпл. за гърди: 2 бр.
• Еднократни нощни подпл. за гърди: 2 бр.
• Бутилка Natural 4 унции: 2 бр.
• Бутилка Natural 9 унции: 2 бр.

• Силиконова залъгалка: 3 бр.
• Хигиенична капачка с щракване: 3 бр.
• Щипки: 1 бр.
• Тяло на помпата с ръчка: 1 бр.

Стадии на развитие
• Стадии: 0 – 6 месеца

Функции
• Без навеждане напред: Седите в удобно 
положение

• Мека възглавничка за масаж: Нежно 
стимулиране

Захранване
• Напрежение: 220V V

Съвместимост
• Съвместим с гамата Philips Avent
•
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* Съгласно Директива 2011/8/EU на ЕС
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