
Elektronisk
enkeltbrystpumpe

SCF302/01

Behageligt design
Brystpumpe inspireret af naturen

Den unikke manuelle Philips Avent SCF302/01-brystpumpe uden BPA sikrer dig øget effektivitet. Det er klinisk

dokumenteret, at den pumper mere mælk ud end en dobbelt elektrisk hospitalspumpe*.

Fordele og funktioner:

Imiterer og fortsætter din pumperytme

Stimulerer og malker mælk ud

Nænsomt vakuum efterligner babyens sutten og giver jævn mælkestrøm

Bløde massagepuder stimulerer et naturligt nedløb ligesom en baby

Hjælper dig til at amme længere

Mere mælk på en naturlig måde

Brug på tre måder

Med strøm fra stikkontakten, fra batteri eller manuel betjening



Elektronisk enkeltbrystpumpe SCF302/01

Vigtigste nyheder Specifikationer

Nænsomt suge-vakuum

Det nænsomme suge-vakuum efterligner

babyens sutten og giver jævn mælkestrøm, så

du skal pumpe mindre.

Bløde massagepuder

De patenterede massagepuder i Philips Avent-

brystpumpen bevæger sig ind og ud og

efterligner derved babyens sutterytme, og det

hjælper med at stimulere et hurtigt, naturligt

nedløb.

Imiterer og fortsætter din pumperytme

Den elektroniske hukommelse lærer og, med et

tryk på en knap, fortsætter din egen

pumperytme.

Mere mælk på en naturlig måde

Udmalkning gør det muligt at give mælk, selv

når du ikke er der

Strøm, batteri og manuelt

Udover at kunne bruges via lysnettet kan

denne elektroniske enkeltbrystpumpe også

anvendes med batteristrøm og som en manuel

pumpe. Det giver total fleksibilitet.

 

Strøm

Spænding: 100 - 240 V

Oprindelsesland

England

Hvad følger med

Elektronisk brystpumpe: 1 stk.

Flaskestativ/tragtdække: 1 stk.

Batteripakke: 1 stk.

Dele til manuel pumpning, hvis du ikke har

adgang til strøm: 1

Reservedele: 1 stk.

Beholder til modermælk (125 ml): 1 stk.

Ekstra blød sut, designet til nyfødte: 1 stk.

Rejsesæt med sut til nyfødt: 1 stk.

Udviklingsfaser

Faser: 0-6 måneder
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