
 

Pompă de sân electrică
simplă Easy Comfort

 
Include un biberon de 4 oz/120
ml

 

SCF301/02

Comoditate şi confort pentru colectarea

eficientă a laptelui
Alege din 4 moduri de stimulare şi 4 setări de colectare a laptelui pentru reprize de colectare a laptelui

confortabile şi personalizate. În plus, graţie designului uşor şi compact, colectarea laptelui este extrem de uşoară

în călătorii.

Multiple setări simple pentru utilizare personalizată

4 moduri de stimulare şi 4 moduri de colectare a laptelui pentru eficiență optimă

Setări simple, necomplicate

Concepută să stimuleze în mod delicat curgerea laptelui

Pernă moale de masaj concepută să stimuleze curgerea laptelui

Design uşor şi compact

Colectare uşoară a laptelui, acasă şi în mişcare

Funcţionare pe bază de baterii sau cu alimentare de la priză

Tehnologie Rhythmic Wave

Concepută să imite ritmul de supt al bebeluşilor

Colectare discretă şi igienică a laptelui

Sunet discret şi afişaj cu iluminare de fundal pentru utilizare discretă pe timp de zi sau noapte

Colectare igienică a laptelui



Pompă de sân electrică simplă Easy Comfort SCF301/02

Repere

Utilizare personalizată a pompei

Este important să te simţi confortabil atunci

când îţi colectezi laptele, iar confortul

înseamnă ceva diferit pentru fiecare mamă. Cu

această pompă de sân poţi alege din 4 moduri

de stimulare şi 4 setări de colectare a laptelui.

În acest fel, fiecare repriză de colectare a

laptelui poate fi eficientă şi confortabilă.

Setări simple

Mamele au destule pe cap şi fără a mai trebui

să-şi amintească setarea ideală - aşa că o

vom face noi pentru tine. Setările preferate sunt

memorate, aşa că nu trebuie decât să apeşi un

buton pentru a începe. Vrei să iei o pauză?

Apasă pur şi simplu butonul de pauză, iar când

vrei să reiei, apasă butonul de pornire. Este cât

se poate de simplu.

Pernă moale de masaj

Pompele noastre de sân au fost concepute

gândindu-ne la confortul tău. Textura moale şi

catifelată a pernei de masaj conferă o senzaţie

de căldură şi confort pe piele şi ajută la

stimularea curgerii laptelui. Iar materialul

flexibil este conceput să imite acţiunea de supt

a copilului pentru a stimula lactaţia.

Design uşor şi compact

Designul uşor şi compact îţi permite să

colectezi uşor laptele acasă sau să iei pompa

cu tine pentru a o utiliza în deplasări.

Alimentare duală

Produsul are o funcţionare electrică. Pentru

mobilitate crescută, poţi introduce baterii

pentru a permite utilizarea fără fir. Poţi

introduce patru baterii AA nereîncărcabile de

1,5 V sau patru baterii AA reîncărcabile de 1,2

V.

Concepută să imite suptul copilului

În timpul alăptării, copiii au un anumit ritm de

supt, înghiţire şi respiraţie, în raport de 1:1:1.

Această pompă de sân este dotată cu

tehnologia specială Rhythmic Wave,

concepută să imite modelul, ritmul şi raportul

(1:1) de supt şi înghiţire ale copilului pentru a

stimula curgerea rapidă şi eficientă a laptelui.

Aceasta conferă naturaleţe şi confort reprizelor

de colectare a laptelui.

Colectare discretă a laptelui

Afişajul nostru comod cu iluminare de fundal

permite colectarea discretă a laptelui pe timp

de noapte, fără a mai fi nevoie să aprinzi

luminile. Iar sunetul slab creează mai puţin

deranj.

Colectare igienică a laptelui

Ştim că fiecare picătură contează, motiv pentru

care ne asigurăm că tot laptele curge direct de

la sân în recipient, fără a pătrunde în tuburi.

Toate componentele care vin în contact cu

laptele sunt fabricate din materiale fără BPA.

Philips Green Logo

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii de focalizare ecologice Philips –

eficienţă energetică, ambalare, substanţe

periculoase, greutate, reciclare şi casare şi

fiabilitate pe viaţă.



Pompă de sân electrică simplă Easy Comfort SCF301/02

Specificaţii

Ţara de origine

China

Material

Pompă pentru sân: Fără BPA* (numai

componentele care intră în contact cu laptele)

Biberon: Fără BPA*, Polipropilenă

Tetină: Fără BPA*, Silicon

Include

Corpul pompei de sân: 1 buc.

Baza şi tubul: 1 buc.

Pernă moale: 1 buc.

Biberon Natural de 4 oz: 1 bucată

Disc de sigilare pentru depozitarea laptelui:

1 buc.

Lavalieră: 1 bucată

Design

Design pompă pentru sân: Design compact

Design biberon: Formă ergonomică, Gât larg

Uşor de utilizat

Utilizarea pompei pentru sân: Asamblare

intuitivă, curăţare uşoară, gamă complet

compatibilă

Etape de dezvoltare

Etapă: 0 - 6 luni

Funcţii

Tehnologie Rhythmic Wave: Imită modul de

supt a copilului

* Pompă de sân fără BPA: doar biberonul şi alte

componente care intră în contact cu laptele matern. În

conformitate cu regulamentul UE nr. 10/2011
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