
Jedinečná elektronická
odsávačka

 

Sada na cesty

 

SCF292/13

Vytvořeno pro pohodlí
Inspirováno přírodou

Naše jedinečná odsávačka Out & About bez BPA obsahuje elektronickou paměť,

která umožňuje plnou kontrolu díky učení a pokračování ve vašem osobním

způsobu odsávání.

Stimulace a odstříknutí

Jemné masážní polštářky uvolňují přirozený tok, podobně jako sání dítěte.

Mírný podtlak napodobuje sání dítěte a podporuje plynulý tok mléka

Tři režimy

Napájení ze sítě, z baterií a ruční pohon

Umožňuje prodloužit dobu kojení

Více mléka, přirozeně.

Výhody a funkce:

S izolační cestovní taškou

Učí se a pokračuje v odsávacím rytmu



Jedinečná elektronická odsávačka SCF292/13

Přednosti Specifikace

S izolační cestovní taškou

Všechno, co potřebujete pro udržování zásob,

odstříkávání a skladování mateřského mléka,

když nejste u svého dítěte.

Jemné masážní polštářky

Patentované masážní polštářky se pohybují

směrem dovnitř a ven a napodobují tak sání

dítěte. Tímto způsobem dochází ke stimulaci

rychlého a přirozeného toku.

Mírný podtlak

Mírný podtlak napodobuje sání dítěte a

podporuje vytvoření plynulého toku mléka,

takže není třeba tolik odsávat.

Učí se a pokračuje v odsávacím rytmu

Elektronická paměť se učí a po stisknutí

tlačítka pokračuje ve vašem osobním

odsávacím rytmu.

Síťové napájení, baterie a ruční

Kromě napájení ze sítě lze tuto elektronickou

odsávačku napájet z baterií nebo používat jako

ruční odsávačku, takže poskytuje totální

pružnost.

Více mléka, přirozeně.

Odsávání umožňuje poskytnout mateřské

mléko, i když nemůžete být přítomna.

 

Spotřeba

Napětí: 100 - 240 V

Země původu

Anglie: Ano

Co je součástí

Sada akumulátorů: 1 ks

Podstavec na láhev/kryt na trubici: 2 ks

Nádoba na mateřské mléko (125 ml): 2 ks

Nádoba na mateřské mléko (260 ml): 1 ks

Stylové balení: 2 ks

Cestovní brašna z mikrovlákna: 1 ks

Síťová šňůra: 1 ks

Náhradní díly: 1 ks

Cestovní balení dudlíků: 1 ks

Části pro ruční odsávání pro případ, že není

k dispozici napájení: 1
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