
Enkel elektronisk
bröstpump

 
Paket för dig som är ute och rör
på dig

 

SCF292/13

Utformad för komfort
Inspirerad av naturen

Vår unika BPA-fria ute i farten-pump har ett elektroniskt minne som ger dig

kontrollen genom att lära sig och ta efter din personliga pumprytm.

Stimulera och pumpa

Mjuka massagekuddar som efterliknar barnets sätt att amma

Skonsamt vakuum imiterar barnets amningsrörelser för ett jämnt mjölkflöde

Använd tre sätt

Med hjälp av elnät, batteri eller manuellt

Hjälper dig att amma längre

Mer mjölk, på ett naturligt sätt

Fördelar och funktioner:

Med isolerad resväska och kylklampar

Lär sig och fortsätter med din pumprytm



Enkel elektronisk bröstpump SCF292/13

Funktioner Specifikationer

Med isolerad resväska och kylklampar

Allt du behöver för att bibehålla

mjölktillgången och pumpa ut och förvara

bröstmjölken när du är borta från barnet.

Mjuka massagekuddar

Patenterade massagekuddar rör sig försiktigt

inåt och utåt och imiterar barnets

amningsteknik och är avsedda att stimulera

snabb och naturlig utdrivning av mjölk.

Skonsamt vakuum

Det skonsamma vakuumet imiterar barnets

amningsrörelser för att skapa ett jämnt

mjölkflöde som kräver mindre pumpning.

Lär sig och fortsätter med din pumprytm

Tryck på en knapp, och det elektroniska minnet

lär sig och tar efter din personliga pumprytm.

Elnät, batteri och manuellt

Den enkla elektroniska pumpen kan förutom

nätström även drivas med batterier och som

manuell pump, för fullständig flexibilitet.

Mer mjölk, på ett naturligt sätt

Om du pumpar ut bröstmjölk finns det alltid

mjölk tillgänglig, även när du inte är där

 

Effekt

Spänning: 100–240 V

Ursprungsland

England

Vad medföljer?

Batteri: 1 delar

Flaskställ/trattskydd: 2 delar

Förvaringsflaska för bröstmjölk (125 ml):

2 delar

Förvaringsflaskor för bröstmjölk (260 ml):

1 delar

Kylklampar: 2 delar

Resväska i mikrofiber: 1 delar

Nätkabel: 1 delar

Reservdelar: 1 delar

Reseförpackning med nappar för nyfödda:

1 delar

Manuella pumpdelar att använda när det inte

finns någon ström: 1

Utvecklingsstadier

Stadier: 0 - 6 månader
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