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Σχεδιασμένο για άνεση
Εμπνευσμένο από τη φύση

Αυτό το μοναδικό θήλαστρο σε σετ εξόδου χωρίς BPA διαθέτει ηλεκτρονική μνήμη υπό τον

έλεγχό σας, η οποία μαθαίνει και συνεχίζει τον προσωπικό σας τρόπο άντλησης.

Διέγερση και εξαγωγή

Τα μαλακά μαξιλ μασάζ διεγείρουν τη φυσική απελευθ του γάλακτος, όπως το μωρό

Η αντλία απαλής άντλησης μιμείται το θηλασμό του μωρού για σταθ. ροή γάλακτος

Τρεις τρόποι

Με ισχύ ρεύματος, με ισχύ μπαταρίας και χειροκίνητα

Σας βοηθάει να θηλάζετε περισσότερο

Περισσότερο γάλα, φυσικά

Πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά:

Με ισοθερμ τσάντα ταξιδιού και παγοκύστες

Μαθαίνει & συνεχίζει το ρυθμό άντλησης



Πλήρες ηλεκτρονικό θήλαστρο SCF292/13

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Με ισοθερμ τσάντα ταξιδιού και παγοκύστες

Ό,τι χρειάζεστε για τη συντήρηση του γάλακτος, και

την εξαγωγή και αποθήκευση του μητρικού γάλακτος

όταν είστε μακριά από το μωρό σας.

Μαλακά μαξιλαράκια μασάζ

Τα κατοχυρωμένα μαξιλαράκια μασάζ πιέζονται μέσα

και έξω αντιγράφοντας το θηλασμό των μωρών και

διεγείρουν τη γρήγορη και φυσική απελευθέρωση του

γάλακτος

Αντλία απαλής άντλησης

Η αντλία απαλής άντλησης μιμείται το θηλασμό του

μωρού και εξασφαλίζει σταθερή ροή γάλακτος που

απαιτεί λιγότερη άντληση.

Μαθαίνει & συνεχίζει το ρυθμό άντλησης

Η ηλεκτρονική μνήμη μαθαίνει και με το πάτημα ενός

κουμπιού συνεχίζει τον προσωπικό σας ρυθμό

άντλησης.

με ρεύμα, με μπαταρία και χειροκίνητα

Εκτός από την ισχύ ρεύματος, αυτό το πλήρες

ηλεκτρονικό θήλαστρο μπορεί επίσης να λειτουργήσει

με μπαταρία και χειροκίνητα, για απόλυτη ευελιξία.

Περισσότερο γάλα, φυσικά

Η εξαγωγή επιτρέπει την ύπαρξη μητρικού γάλακτος,

ακόμη και εάν εσείς δεν μπορείτε να είστε εκεί

 

Ρεύμα

Τάση: 100-240 V

Χώρα προέλευσης

Αγγλία

Τι περιλαμβάνεται

Σετ μπαταριών: 1 τεμάχια

Βάση μπουκαλιού/κάλυμμα ανοίγματος: 2 τεμάχια

Δοχείο μητρικού γάλακτος (125 ml/ 4 oz): 2 τεμάχια

Δοχείο μητρικού γάλακτος (260 ml/ 9 oz): 1 τεμάχια

Παγοκύστη: 2 τεμάχια

Τσάντα ταξιδιού από μικροφίμπρα: 1 τεμάχια

Καλώδιο ρεύματος: 1 τεμάχια

Ανταλλακτικά μέρη: 1 τεμάχια

Πακέτο ταξιδιού θηλών: 1 τεμάχια

Μη αυτόματα μέρη για περιπτώσεις που δεν είναι

διαθέσιμο ηλεκτρικό ρεύμα.: 1

Στάδια ανάπτυξης

Στάδια: 0 - 6 μηνών
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