
 

ท่ีปมนํ้านมไฟฟาแบบคูจาก

ธรรมชาติ

 
มขีวดขนาด 4 ออนซ/120 มล.

ตั้งคาการปมน้ํานมได 4 แบบ
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ความสะดวกสบายในการปมนํ้านมอยางมปีระสทิธภิาพ
เทคโนโลยี Rhythmic Wave ที่คลายกบัการดดูนมของลกูนอย

ที่ปมนํ้านมของเราไดรับการออกแบบมาเพื่อใหคุณรูสึกอยางเปนธรรมชาตทิี่สุดและมีความสะดวกเพื่อการปมนํ้านมที่เร็วและมีประสิทธิภาพ

การปมน้ํานมท่ีใหความรูสกึสบายมากกวา

เทคโนโลย ีRhythmic Wave ที่คลายกบัการดดูนมของลกูนอย

การสลบัการดดูใหความเร็วในการดดูที่สม่ําเสมอ

นวดอยางนุมนวลเพ่ือกระตุนการไหลของนํ้านม

ระดบัการดดูที่ปรับได มอบการดดูที่เหมาะสม

การปมน้ํานมอยางมปีระสทิธภิาพท่ีสะดวกย่ิงกวา

หนวยความจาํ/ปุมหยดุช่ัวคราว ชวยเกบ็การตั้งคาที่ตองการ เม่ือหยดุพัก

ใชวัสดทุี่ปลอดภยั ถกูสุขอนามัยและปราศจากสาร BPA

มอเตอรมีอายกุารใชงานยาวนาน ที่ชวยมอบคุณภาพและความทนทานระดบัสูงสุด

Backlit ชวยใหงายตอการปมนํ้านมในเวลากลางคืน ปราศจากเสียงรบกวน

จอแสดงผลแบบดจิติอลเหน็ไดชัดเจน เพ่ือเลอืกโหมดและระดบัความสบาย และอื่นๆ

มีนํ้าหนกัเบา พรอมดวยกระเปาสําหรับพกพาที่ใหนาํตดิตวัไปไดสะดวก

ยดึจกุนมไดอยางเปนธรรมชาตแิละสลบักบัการปอนนมจากเตานมไดงาย
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ไฮไลต

เทคโนโลยี Rhythmic Wave

เทคโนโลย ีRhythmic Wave ของเราสรางวงจรการปมนํ้านมใน

แบบเดยีวกบัที่ทารกดดูและกลนืนํ้านมจากเตานมเพ่ือสรางการ

ไหลเวียนของนํ้านมที่รวดเร็วและมีประสิทธภิาพ การเคลื่อนไหว

เพ่ือการกระตุนการไหลของนํ้านมที่เร็วและเบาจะตามดวยการ

เคลื่อนไหวที่ชาและหนกัดวยความเร็วในการดดูแบบธรรมชาตทิ

ี่คงที่และนุมนวลแตกระตุนการไหลของนํ้านมไดเปนอยางด ีโดย

ลดเวลาการปมลงและเพ่ิมสัมผสัการปมนํ้านมที่เปนธรรมชาตแิละ

สบายกวาเดมิ

โหมดสลบัการดดู

ที่ปมนํ้านมไฟฟาแบบคูของเราใชการสลบัการดดูมากกวาการดดู

แบบพรอมกนัซึ่งทาํใหไดความเร็วในการดดูที่สม่ําเสมออยางเปน

ธรรมชาต ิโดยเปนการชวยใหเตานมอกีขางหนึ่งไดพักในขณะท

ี่

ปมนํ้านมอกีขางหนึ่ง ซึ่งชวยดแูลเตานมในระหวางการปมนํ้านม

การสลบัการดดูนั้นมีความนุมนวลกบัเตานมมากกวา จงึชวยใหการ

ปมนํ้านมเปนเร่ืองที่สบายและผอนคลาย

ท่ีนวดกนักระแทกท่ีนุมนวล

ที่นวดกนักระแทกของเคร่ืองปมอนัเปนเอกลกัษณ มีผวิสัมผสัที่

นุมละมุน ใหความรูสึกอุนแกผวิ เพ่ือกระตุนการหลั่งนํ้านมอยาง

งายดายและออนโยน ขณะปมนํ้านม ที่นวดจะเลยีนแบบการดดู

นมของทารกอยางละเอยีด เพ่ือการหลั่งนํ้านมที่รวดเร็ว ที่นวดกนั

กระแทกที่ออนนุมถกูออกแบบมาเพ่ือตดิกบัเตานมอยางสะดวก

สบายและออนโยน

ระดบัการดดูท่ีปรบัได

ที่ปมนํ้านมไฟฟาแบบคูของเราถกูออกแบบมาเพ่ือมอบระดบัการ

ดดูที่เหมาะสม เลอืกจากโหมดกระตุน 4 โหมด เพ่ือกระตุนไดเร็ว

ข้ึนกวาเคย ขณะที่โหมดการปมนํ้านม 4 โหมด ทาํใหการปม

นํ้านมไดรวดเร็วข้ึนอยางงายดายและสะดวกสบาย

มหีนวยความจาํ ตวับอกเวลาและปุมหยุดช่ัวคราว/ใชงาน

มหีนวยความจาํ ตวับอกเวลาและปุมหยุดช่ัวคราว/ใชงาน

ตอ

ที่ปมนํ้านมไฟฟาแบบคูของเราถกูออกแบบมาเพ่ือใหใชไดงาน

สะดวกอยางเตม็ที่ หากคุณตองการหยดุพักระหวางการปมนํ้านม

เพียงกดที่ปุมหยดุช่ัวคราวและกดปุมใชงานตอเพ่ือกลบัสูการปม

นํ้านม ฟงกชันการจาํอตัโนมัต ิทาํใหเกบ็บนัทกึการตั้งคาไดงาย

คุณจงึสามารถเลอืกการปมนํ้านมที่เหมาะสมกบัคุณไดเสมอ

ฟงกชันการจดจาํอตัโนมัตจิะแสดงระดบัความถี่ที่ใชงานลาสุดทกุ

คร้ัง ซึ่งคุณยงัสามารถกาํหนดเองไดหากตองการ

ปมน้ํานมอยางปลอดภยัและถกูสขุอนามยั

ผลติภณัฑทั้งหมดที่ตองสัมผสักบัเตานม ผลติจากวัสดปุราศจาก

สาร BPA และปราศจากสารเคมีที่อาจเปนอนัตรายใดๆ ทั้งหมด

ตวัปมนํ้านมยงัถกูออกแบบมาอยางพิเศษ นํ้านมจงึไมสัมผสัโดน

ทอดดูนํ้านม

มอเตอรมอีายุการใชงานยาวนานและพลงัแรงสองเทา

ที่ปมนํ้านมของเรา ใชวัสดแุละการดไีซนคุณภาพสูง พรอม

มอเตอรที่มีอายกุารใชงานยาวนาน ซึ่งรองรับการปมนํ้านมดวย

ประสิทธภิาพที่ทนทาน พลงัแรงเปน 2 เทา ดวยแบตเตอร่ี 4AA

และสนบัสนนุพลงังานไฟฟา ซึ่งชวยใหคุณแมสามารถปมนํ้านม

ไดทกุที่ทกุเวลา

จอแสดงผล Backlit และมอเตอรท่ีทํางานเงียบ

จอแสดงผล Backlit และมอเตอรท่ีทํางานเงียบ

จอแสดงผล Backlit ชวยใหงายตอการปมนํ้านมในเวลากลางคืน

โดยปราศจากเสียงรบกวนหรือเสียงดงัจากการปมนํ้านม ที่ปม

นํ้านมไฟฟาแบบคูของเราถกูออกแบบมาเพ่ือใหมีความเงยีบใน

ทกุระดบัการตั้งคา การสรางเสียงในระดบัที่ตํ่า ทาํใหคุณสามารถ

ปมนํ้านมไดทกุที่ทกุเวลา ไมวาคุณจะเลอืกการตั้งคาแบบใด

จอแสดงผลอจัฉรยิะ

เราทราบดวีาคุณตองการปมนํ้านมอยางมีประสิทธภิาพแตงายตอ

การใชงาน นั่นจงึเปนเหตผุลที่เคร่ืองปมนํ้านมไฟฟาของเรามี

คุณสมบตัทิี่อานคาไดงาย มองเหน็ไดชัดเจน และจอแสดงผล

แบบดจิติอลพรอมสัญญาณไฟ LED ทรงดอกไมที่ทนัสมัย คุณ

สามารถเปลี่ยนจากโหมดการกระตุนไปยงัโหมดการปมนํ้านมได

อ้ยางงายดาย และเลอืกตั้งคาการดดูที่สบายที่สุดสําหรับคุณ

นอกจากนี้ยงัโดดเดนดวยตวัตั้งเวลา ที่คุณสามารถตดิตามการปม

นํ้านม และการแจงเตอืนแบตเตอร่ีตํ่า

โลโกสเีขียวของ Philips

ผลติภณัฑเปนมิตรกบัส่ิงแวดลอมของ Philips สามารถลดคาใช

จาย ลดการใชพลงังานและลดการปลอยกาซ CO2 ไดอยางไร

พวกเขาไดปรับปรุงส่ิงแวดลอมในดานใดดานหนึ่งหรือมากกวา

ของ Philips Green Focal Areas อยางชัดเจนดงันี้ การ

ประหยดัพลงังาน, บรรจภุณัฑ, สารที่เปนอนัตราย, นํ้าหนกั, การ

รีไซเคิลและการกาํจดั รวมถงึความคงทนตลอดอายกุารใชงาน
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รายละเอยีดเฉพาะ

ประเทศผูผลติ

จนี: ใช

วสัดุ

ขวดนม: ปลอดสาร BPA*, โพลโิพรพิลนี

ท่ีปมน้ํานม: ปลอดสาร BPA*, โพลโิพรพิลนี

จกุนม: ปลอดสาร BPA*, ซลิโิคน

อปุกรณตางๆ

แพค็ตวัอยางแผนซบัน้ํานม: แผนซบันํ้านมสําหรับกลางวัน 2

แผน

ขวดนม 4 ออนซ รุน Natural: ขวดนม 2 ขวด

แผนปดเพื่อเกบ็รกัษาน้ํานม: 2 ช้ิน

ท่ีกนักระแทกขนาดมาตรฐาน: 2 ช้ิน

ตวัฐานพรอมหลอด: 1 ช้ิน

รปูทรงพรอมดามจบัของท่ีปมน้ํานม: 2 ช้ิน

ตวัฐานพรอมหลอด: 1 ช้ิน

รปูทรงพรอมดามจบัของท่ีปมน้ํานม: 2 ช้ิน

ชุดอะไหลไดอะแฟรม:

1 ช้ิน

พกพางาย: 2 ช้ิน

ท่ีปมน้ํานม

วสัด:ุ ปลอดสาร BPA*

การออกแบบ

การออกแบบขวดนม: รูปทรงตามหลกัสรีรศาสตร, คอขวดกวาง

ดไีซนท่ีปมน้ํานม: รูปทรงเลก็กะทดัรัด

ใชงานงาย

การใชท่ีปมน้ํานม: ใชงานไดกบัผลติภณัฑตางๆ

ระยะการพฒันาการ

ระยะ: การตั้งครรภ, 0 - 6 เดอืน

ฟงกชัน

เทคโนโลยี Rhythmic Wave: ใกลเคียงกบัการดดูตาม

ธรรมชาตขิองทารก เพ่ือใหไดนํ้านมที่เพ่ิมข้ึนในเวลาที่นอยลง

โหมดสลบัการดดู: การปมนํ้านมทาํไดสบายและผอนคลายมาก

ข้ึน

ท่ีนวดกนักระแทกท่ีนุมนวล: โหมดกระตุนที่ทาํงานอยางออน

โยน

การตั้งคา: ตั้งคาการปมนํ้านมและโหมดกระตุนได 4 แบบ
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