
Bomba electrónica
de extracção dupla

SCF294/02

Garantia de conforto
Inspirado na natureza

A nossa bomba única foi desenhada com uma memória electrónica para poder controlar com a aprendizagem

e continuação do seu estilo de bombear pessoal.

Estimula e extrai

As almofadas massajadoras suaves proporcionam uma saída natural do leite

O vácuo suave reproduz o mamar do bebé para uma saída constante do leite

Características e benefícios:

Ultra confortável e eficaz

Extrai mais leite, com maior rapidez

Velocidade, vácuo e ritmo totalmente flexíveis – sem predefinições

Controlo na ponta dos dedos

Discreta, sem esforço e portátil



Bomba electrónica de extracção dupla SCF294/02

Destaques Especificações

Almofadas massajadoras suaves

As almofadas massajadoras patenteadas

contraem e descontraem, reproduzindo a

sucção do bebé com o objectivo de estimular

uma saída rápida e natural do leite.

Vácuo suave

O vácuo suave reproduz o mamar do bebé para

uma saída constante do leite que requer menor

extracção.

Almofada Massajadora Patenteada

Assim que bombeia as cinco pétalas

massajadoras contraem-se e descontraem-se

suavemente, funcionando alternadamente com

o vácuo. Desta forma consegue uma saída

rápida e natural do leite.

Extrai mais leite, com maior rapidez

Comprovou-se que as bombas duplas

aumentam a produção de leite. A bomba tira

leite electrónica dupla é a única bomba tira

leite desenhada para manter o mesmo nível de

vácuo e controlar as duas bombas para garantir

uma utilização eficaz.

Controlo infinitamente flexível

Tenha controlo completo na velocidade, vácuo

e padrão. Até pode definir a bomba para

corresponder ao mamar do seu bebé.

Pega de controlo intuitivo

O controlo completo da bomba está na ponta

dos dedos e junto ao peito, para poder ajustar

instantânea e intuitivamente, sem precisar de

mais nada.

Discreta, sem esforço e portátil

Discreta, sem esforço e portátil

Alimentação

Voltagem: 100 - 240 V

País de origem

Inglaterra

Inclui

Base de biberão/tampa de funil: 4 unid.

Frasco para leite materno (125 ml): 2 unid.

Frascos para conservação de leite materno

(260 ml): 2 unid.

Pacote de frio: 4 unid.

Tetina Extra Suave de Fluxo para Recém-

nascido: 2 unid.

Peças da bomba manual para quando não

houver electricidade.: 1

Mala de viagem com micro-fibras: 1 unid.

Peças sobresselentes: 1 unid.

Porta tetinas de viagem para recém-nascido:

2 unid.

Bolsa Thinsulate™: 2 unid.

Discos Vedantes: 2 unid.

Bomba Tira Leite Electrónica Dupla: 1 unid.

Fases de desenvolvimento

Fases: 0 - 6 meses
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