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Laktator elektryczny Nature
Sense 252130 Nuk
Cena

493,00 zł

Dostępność

Dostępny od ręki

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

63095

Kod producenta

252130

Kod EAN

4008600274735

Opis produktu
Laktator elektryczny Nature Sense 252130 Nuk
miękka silikonowa wkładka i ergonomiczny kapturek ssący – proste i wygodne odciąganie
16 ustawień rytmu i siły ssania (4 ustawienia rytmu x 4 ustawienia siły ssania)
mocny silnik i duża siła ssania (max. 330 mbar)
zasilanie sieciowe, z wbudowanej baterii wielokrotnego ładowania lub z przenośnego zasilacza typu powerbank*
możliwość zapisania ulubionych ustawień
wyświetlacz LCD dostosowuje się do natężenia światła w otoczeniu
cicha praca
z praktycznym paskiem do przenoszenia
w zestawie: pojemnik na mleko matki Nature Sense 150 ml, smoczek silikonowy 0-6 mies., S, nakrętka, silikonowa
płytka zamykająca, osłonka, podstawka, zasilacz, kabel USB
kompatybilny z butelkami i smoczkami z serii Nuk Nature Sense
wyrób medyczny
Karmienie piersią pomaga zapobiegać alergiom i chorobom, ponieważ mleko matki zawiera wiele przeciwciał. Wtedy gdy nie
możesz karmić piersią np. z powodu pracy lub wizyty u lekarza, Twoje dziecko nie musi być pozbawione Twojego cennego
pokarmu. Wystarczy, że odciągniesz mleko laktatorem, a dziecko będzie mógł potem nakarmić tata lub babcia.
Laktatory Nuk opracowano wspólnie z ekspertami laktacyjnymi na podstawie najnowszej medycznej wiedzy, tak aby
odciąganie było tak łatwe, delikatne i efektywne jak to możliwe oraz aby mama mogła dostosować odciąganie pokarmu do
swoich indywidualnych potrzeb oraz swojego wypływu pokarmu.
Nowe laktatory elektryczne Nuk umożliwiają optymalny wypływ mleka oraz odciąganie pokarmu w sposób jak najbardziej
wydajny oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb mamy. Jest tak przede wszystkim dzięki 16 możliwym ustawieniom
rytmu i siły ssania (4 ustawienia siły ssania można dowolnie łączyć z 4 ustawieniami rytmu ssania), co w połączeniu z
wyjątkowo dużą siłą ssania zapewnia skuteczne odciąganie. Ulubione ustawienia można zapisać za pomocą funkcji pamięci i
potem łatwo odtworzyć. Miękka silikonowa wkładka i ergonomiczny kapturek ssący zapewniają optymalne dostosowanie do
piersi oraz wygodne i przyjemne odciąganie. Wyjątkowo cicha praca (tylko 47dB) i przyjemny dźwięk silnika również
przyczyniają się do większego komfortu odciągania.
Laktator elektryczny Nuk Nature Sense jest wyposażony w osobny panel sterowania z czytelnym wyświetlaczem LCD, na
którym można monitorować i ustawiać funkcje odciągania. Wyświetlacz dostosowuje się do poziomu natężenia światła w
otoczeniu, więc można z niego korzystać zarówno w dzień, jak i w nocy. Laktator może być zasilany sieciowo (w zestawie:
kabel USB, zasilacz) lub w wbudowanej baterii wielokrotnego ładowania lub z powerbanku* - dzięki czemu może być używany
także bezprzewodowo.
Prosto z laktatora do butelki – odciągany pokarm spływa do pojemnika na mleko matki wykonanego z wytrzymałego
polipropylenu (PP). Pojemnik nadaje się do przechowywania, zamrażania i podgrzewania pokarmu jak również karmienia
dziecka bez konieczności przelewania pokarmu. Do pojemnika na mleko matki Nuk można od razu przykręcić znajdujący się w
zestawie smoczek do butelki Nuk i nakarmić dziecko.
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Laktator elektryczny Nuk Nature Sense występuje w zestawie z butelką Nature Sense 150 ml, smoczkiem silikonowym 0-6
mies., S. Jest kompatybilny ze wszystkimi butelkami i smoczkami z serii Nature Sense.
Laktator elektryczny Nuk Nature Sense jest wyrobem medycznym. Nie zawiera BPA.
*powerbank nie jest dostępny w zestawie.
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