
 

 

Philips AVENT
Elektronisk 
dobbeltbrystpumpe

SCF294/02
Behageligt design
Inspireret af naturen
Vores unikke pumpe er designet med en elektronisk hukommelse, der giver dig 

kontrollen, fordi den lærer og viderefører din personlige pumpestil.

Stimulerer og malker mælk ud
• Bløde massagepuder stimulerer et naturligt nedløb ligesom en baby
• Nænsomt vakuum efterligner babyens sutten og giver jævn mælkestrøm

Fordele og funktioner:
• Ultrabehagelig og effektiv
• Pumper mere mælk på kortere tid
• Fuld kontrol over hastighed, vakuum og rytme – ingen forhåndsindstillinger
• Betjening lige ved hånden
• Lydsvag, nem og transportabel



 Bløde massagepuder

De patenterede massagepuder bevæger sig ind og ud 
og efterligner derved babyens sutterytme, og det 
hjælper med at stimulere et hurtigt, naturligt nedløb.

Nænsomt suge-vakuum
Det nænsomme suge-vakuum efterligner babyens 
sutten og giver jævn mælkestrøm, så du skal pumpe 
mindre.

Patenterede massagepuder

Fem bløde, bladformede massageanordninger 
bevæger sig ind og ud og arbejder i takt med det 
pålidelige vakuum. De hjælper med at stimulere en 
hurtig, naturlig mælkestrøm

Pumper mere mælk på kortere tid

Det er blevet bevist, at dobbeltpumper kan øge 
produktionen af mælk. Den dobbelte elektroniske 
brystpumpe er den eneste brystpumpe, der er 
designet til at opretholde det samme niveau for 
vakuumet og den samme kontrol for begge pumper. 
Derved sikres effektiv anvendelse.

Fuld kontrol
Du får fuldstændig kontrol over hastighed, vakuum 
og mønster - du kan endda indstille pumpen til din 
egen babys sutterytme.

Intuitivt kontrolgreb

Alt det, der kontrollerer pumpen, er lige ved hånden 
og tæt på brystet. Det betyder, at justeringer kan 
foretages intuitivt og med det samme, du behøver 
ikke flytte hånden.

Lydsvag, nem og transportabel

Lydsvag, nem og transportabel
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Specifikationer
Strøm
• Spænding: 100 - 240 V

Oprindelsesland
• England

Hvad følger med
• Flaskestativ/tragtdække: 4 stk.
• Beholder til modermælk (125 ml): 2 stk.
• Beholder til modermælk (260 ml): 2 stk.
• Kølepakke: 4 stk.
• Ekstra blød sut, designet til nyfødte: 2 stk.
• Dele til manuel pumpning, hvis du ikke har adgang 

til strøm: 1
• Rejsetaske af mikrofiber: 1 stk.
• Reservedele: 1 stk.
• Rejsesæt med sut til nyfødt: 2 stk.
• Thinsulate™-bærepose: 2 stk.
• Forseglingsdisk: 2 stk.
• Elektronisk dobbeltbrystpumpe: 1 stk.

Udviklingsfaser
• Faser: 0-6 måneder
•
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