
Podwójny laktator
elektroniczny

SCF294/02

Zaprojektowany dla wygody
Inspirowany naturą

Wyjątkowy laktator firmy Philips został wyposażony w pamięć elektroniczną, w którym zapisywany jest

indywidualny rytm odciągania pokarmu.

Pobudza laktację i efektywnie odciąga pokarm

Miękkie nakładki masujące umożliwiają naturalne uwalnianie pokarmu podobnie, jak ssanie dziecka

Delikatne podciśnienie symuluje odruch ssania i utrzymuje stały dopływ mleka

Zalety i właściwości:

Wygoda i skuteczność

Więcej pokarmu w krótszym czasie

Możliwość indywidualnego ustawienia tempa, siły i rytmu odciągania pokarmu

Sterowanie w zasięgu ręki

Cichy, efektywny i zapewniający komfort



Podwójny laktator elektroniczny SCF294/02

Zalety Dane techniczne

Miękkie nakładki masujące

Opatentowane nakładki masujące wyginają

się do wewnątrz i na zewnątrz, symulując

ssanie dziecka i stymulując szybkie, naturalne

wydzielanie pokarmu.

Delikatna siła ssania

Delikatne podciśnienie symuluje odruch

ssania u dziecka, co pozwala utrzymać

wypływ pokarmu i zmniejszyć intensywność

pompowania.

Opatentowana nakładka masująca

Pięć miękkich nakładek masujących o układzie

płatków kwiatu ugina się lekko do wewnątrz i

na zewnątrz, zgodnie z nieznacznym

podciśnieniem. Takie działanie pomaga

stymulować szybkie i naturalne ściąganie

pokarmu.

Więcej pokarmu w krótszym czasie

Podwójny laktator pozwala zwiększyć

wytwarzanie pokarmu. Podwójny laktator

elektroniczny to jedyny laktator zachowujący

ten sam poziom podciśnienia w obu pompach,

co pomaga zapewnić skuteczność ściągania

pokarmu.

Możliwość regulacji

Ciesz się całkowitą kontrolą nad prędkością,

podciśnieniem i sposobem odciągania

pokarmu. Teraz możesz nawet przystosować

laktator do rytmu ssania własnego dziecka.

Intuicyjne sterowanie

Wszystkie funkcje laktatora znajdują się w

zasięgu Twoich palców i blisko piersi. Dzięki

temu możesz błyskawicznie i intuicyjnie

wyregulować urządzenie bez konieczności

sięgania gdzieś daleko.

Cichy, efektywny i zapewniający komfort

Cichy, efektywny i zapewniający komfort

Zasilanie

Napięcie: 100–240 V

Kraj pochodzenia

Anglia

Zawartość zestawu

Stojak na butelkę/pokrywka na lejek: 4 szt.

Pojemnik na pokarm (125 ml): 2 szt.

Pojemnik na pokarm (260 ml): 2 szt.

Wkładka chłodząca: 4 szt.

Wyjątkowo miękki smoczek dla niemowląt:

2 szt.

Części do ręcznej obsługi pompy (gdy brak

dostępu do prądu): 1

Torba podróżna z mikrowłókien: 1 szt.

Slajdy zapasowe: 1 szt.

Podróżny pojemnik na smoczki dla

noworodków: 2 szt.

Torba Thinsulate™: 2 szt.

Pokrywka zamykająca: 2 szt.

Podwójny laktator elektroniczny: 1 szt.

Etapy rozwoju

Etapy: 0–6 miesięcy
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