
Jednoduchá elektro
odsávačka mlieka

SCF302/01

Navrhnuté pre komfort
Inšpirované prírodou

Naša jedinečná odsávačka bez obsahu BPA je vybavená elektronickou pamäťou, ktorá vám zaručí úplnú kontrolu

– naučí sa váš osobný štýl odsávania a pokračuje v ňom.

Výhody a vlastnosti:

Učí sa a pokračuje vaším rytmom sania

Stimulácia a odsávanie

Jemný podtlak napodobňuje dojčenie dieťaťa pre získanie plynulého prúdu mlieka

Jemné masážne výstelky spúšťajú prirodzené uvoľnenie, ako pri dieťati

Pomôže vám kojiť dlhšie

Viac mlieka, prirodzene

Použite tri spôsoby

Sieťové napájanie, batériou alebo manuálne



Jednoduchá elektro odsávačka mlieka SCF302/01

Hlavné prvky Technické údaje

Jemný ťah podtlaku

Jemný ťah podtlaku napodobňuje dojčenie

dieťaťa kvôli vytvoreniu stabilného prúdu

mlieka, ktorý vyžaduje menej pumpovania.

Jemné masážne výstelky

Patentované masážne výstelky sa ohýbajú dnu

a von, čím kopírujú proces dojčenia dieťaťa a

stimulujú rýchle a prirodzené uvoľnenie mlieka.

Učí sa a pokračuje vaším rytmom sania

Elektronická pamäť sa naučí po dotyku

tlačidla, potom pokračuje vaším osobným

rytmom pumpovania.

Viac mlieka, prirodzene

Odsávanie umožňuje dostupnosť materského

mlieka aj vtedy, keď tam nie ste

Sieťový, na batérie a manuálny

Okrem sieťového napájania je pre celkovú

flexibilitu možné túto jednoduchú elektronickú

pumpu používať aj na energiu batérií a ako

manuálnu pumpu.

 

Príkon

Napätie: 100 - 240 V

Krajina pôvodu

Anglicko

Čo je súčasťou balenia

Elektronická odsávačka mlieka: 1 ks

Stojan na fľaše/kryt lievika: 1 ks

Balenie batérií: 1 ks

Diely manuálnej odsávačky pre prípad, že nie

je k dispozícii napájanie: 1

Náhradné súčiastky: 1 ks

Nádobka na materské mlieko (125 ml/4 unce):

1 ks

Extra mäkká prietoková bradavka pre

novorodenca: 1 ks

Cestovné balenie cumlíkov pre novorodenca:

1 ks

Vývojové stupne

Stupne: 0 – 6 mesiacov
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