
 

Máy hút sữa bằng điện

đôi

 

Gồm 1 bình sữa 125ml

và có 4 chế độ hút sữa

 

SCF303/01 Thiết kế thuận tiện và thoải mái giúp hút sữa hiệu quả

Công nghệ Nhịp sóng Rhythmic mô phỏng chu kì trẻ bú sữa

Máy hút sữa bằng điện đơn của Philips AVENT được thiết kế để  hút sữa nhanh và hiệu quả, mang

lại cho mẹ  cảm giác hút sữa thư giãn và thoải mái.

Hút sữa hiệu quả vớ i lực hút nhẹ  nhàng hơn

Công nghệ  Nhịp sóng Rhythmic mô phỏng chu kì trẻ  bú sữa

Chế độ hút sữa xen kẽ giúp mẹ  cảm thấy thoả i mái và thư giãn

Đệm matxa mềm mạ i nhẹ  nhàng kích thích dòng sữa

Chế độ hút sữa đượ c tối ưu hóa để  cung cấp lực hút phù hợp

Hút sữa hiệu quả vớ i thiết kế tiện lợ i hơn

Chất liệu sản phẩm an toàn và vệ  sinh, không chứa BPA

Động cơ tuổ i thọ cao mang đến chất lượng và độ bền cao

Màn hình ngượ c sáng giúp dễ dàng hút sữa vào ban đêm, không gây ra tiếng động lớn

Nhiều chế độ sử dụng, ghi nhớ và hiển thị tự động với màn hình thông minh

Trọng lượng nhẹ  bao gồm túi tiện dụng để  sử dụng mọ i lúc mọ i nơi

Bình sữa và núm vú thiết kế tự nhiên giúp bé dễ dàng bú sữa mẹ  ngay sau khi hút sữa. Ngoài ra, thiết

kế cổ bình tiện lợ i giúp chùi rửa dễ dàng.
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Những nét chính

Công nghệ  Nhịp sóng Rhythmic

Công nghệ  Nhịp sóng Rhythmic mô phỏng chu kì trẻ

bú và nuốt sữa tự nhiên để  tạo ra dòng sữa nhanh và

hiệu quả . Cho mẹ  cảm giác khi hút sữa tự nhiên và

thoả i mái hơn.

Chế độ hút sữa xen kẽ

Máy hút sữa bằng điện đôi sử dụng chế độ hút xen kẽ

thay vì chế độ hút đồng thời nên tốc độ hút tự nhiên

hơn. Điều này giúp chăm sóc vú trong suốt thời gian

hút. Chế độ hút xen kẽ nhẹ  nhàng hơn trên vú, giúp

mẹ  cảm thấy thoả i mái và thư giãn hơn.

Êm ái vớ i đệm mát-xa

Đệm mát-xa độc đáo của máy hút sữa có kết cấu mềm

mạ i để  kích thích dòng sữa một cách thoả i mái và nhẹ

nhàng. Đệm mát-xa đượ c thiết kế mang lạ i cảm giác

thoả i mái đồng thời giúp chăm sóc cho bầu sữa mẹ .

Chế độ hút sữa được tối ưu hóa

Máy hút sữa điện đôi của Philips AVENT đượ c thiết kế

để  cung cấp sức hút phù hợp. Chọn trong 4 chế độ

mát-xa để  kích thích sữa nhanh hơn và 4 chế độ hút

sữa để  hút sữa nhanh hơn, giúp mẹ  hút sữa dễ dàng và

thoả i mái hơn.

Hút sữa an toàn và vệ  sinh

Tất cả các sản phẩm tiếp xúc với sữa mẹ  đều đượ c

làm bằng chất liệu an toàn không chứa BPA, hoàn toàn

không có bất kỳ hóa chất độc hạ i nào. Máy hút sữa cũng

đượ c thiết kế đặc biệ t để  không có sự tiếp xúc giữa sữa

và ống hút.

Động cơ tuổi thọ cao, nguồn điện kép

Máy hút sữa điện đôi của Philips AVENT sử dụng động

cơ có tuổ i thọ bền, hỗ trợ  hút sữa với hiệu suất lâu

dài. Nguồn điện kép dùng cả pin 4AA và nguồn điện

cho phép mẹ  có thể  hút sữa ở  mọ i lúc mọ i nơi.

Màn hình ngược sáng, động cơ êm ái

Màn hình ngượ c sáng giúp dễ dàng hút sữa ngay cả vào

ban đêm mà không gây ra âm thanh lớn khó chịu. Máy

hút sữa đượ c thiết kế êm ái ở  tất cả các mức độ cài

đặt. Tiếng ồn ở  mức thấp giúp mẹ  hút sữa một cách

kín đáo vào bất kỳ lúc nào, ở  bất cứ nơi đâu, dù có chọn

bất kỳ mức độ cài đặt nào.Edit

Màn hình hiển thị thông minh

Máy hút sữa bằng điện đôi của Philips AVENT có màn

hình hiển thị kỹ thuật số rõ ràng, dễ đọc và điều khiển

màn hình với đèn LED hình bông hoa. Mẹ  có thể  dễ

dàng chuyển từ chế độ mát-xa sang chế độ hút sữa và

chọn chế độ cài đặt thoả i mái nhất với mình. Máy cũng

có tính năng hẹn giờ để  mẹ  có thể  theo dõi thời gian

hút và cảnh báo pin yếu kèm với chế độ tắt/bật, tạm

dừng khi cần nghỉ ngơi. Ngoài ra máy còn có chức năng

ghi nhớ tự động lưu lạ i các lựa chọn mẹ  yêu thích.

Dùng mọi lúc mọi nơ i

Các phụ  kiện đi kèm hỗ trợ  cho các công đoạn từ hút

sữa, trữ sữa đến cho bé bú. Ngoài ra còn kèm túi đựng

tiện lợ i, nắp đậy để  trữ sữa và miếng lót thấm sữa.

Bình sữa và núm vú thiết kế tự  nhiên

Bình sữa và núm vú thiết kế tự nhiên giúp bé dễ dàng

bú sữa mẹ  ngay sau khi hút sữa. Ngoài ra, thiết kế cổ

bình tiện lợ i giúp chùi rửa dễ dàng.

Biểu tượng xanh của Philips

Các Sản Phẩm Xanh của Philips có thể  giảm chi phí,

mức tiêu thụ  năng lượng và khí thả i CO2. Bằng cách

nào? Các sản phẩm này đượ c cả i thiện đáng kể  về tiêu

chí thân thiện với môi trường, bao gồm: Hiệu suất sử

dụng năng lượng, Bao bì, Chất độc hạ i, Trọng lượng,

Tái chế, rác thả i và Tuổ i thọ sử dụng.
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Các thông số

Xuất xứ

Nhà máy Philips tại Trung Quốc

Chất liệu

Bình sữa: Không chứa BPA*, Polypropylene

Máy hút sữa: Không chứa BPA*, Polypropylene

Núm vú: Không chứa BPA*, Silicon

Phụ kiện đi kèm

Miếng lót thấm sữa: 2 Miếng lót thấm sữa

Bình sữa thiết kế tự  nhiên 125 ml: 2 Bình sữa

Đĩa đệm kín để  bảo quản sữa: 2 cái

Đệm mát-xa cỡ chuẩn: 2 cái

Bộ phận đế có dây điện: 1 cái

Thân máy hút sữa: 2 cái

Thân máy hút sữa: 2 cái

Màng ngăn dự  phòng:

1 cái

Túi đựng khi du lịch: 1 cái

Máy hút sữa

Chất liệu: Không chứa BPA*

Thiết kế

Thiết kế bình: Dáng bình thiết kế tiện dụng, Cổ rộng

Thiết kế máy hút sữa: Kiểu dáng nhỏ gọn

Dễ  sử  dụng

Sử  dụng máy hút sữa: Tương thích với mọ i dòng sản

phẩm

Các giai đoạn phát triển

Giai đoạn: Mang thai, 0 - 6 tháng

Chức năng

Công nghệ  Nhịp sóng Rhythmic: Mô phỏng chu kì trẻ

bú và nuốt sữa tự nhiên để  tạo ra dòng sữa nhanh và

hiệu quả

Chế độ hút sữa xen kẽ: Cảm giác hút sữa thoả i mái và

thư giãn hơn

Đệm mát-xa êm ái:

Kích thích nhẹ  nhàng

Cài đặt: 4 Chế độ mát-xa và 4 Chế độ hút sữa
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