
Enkel elektronisk
brystpumpe

Brystpumper

 
Inkluderer flaske på 4 oz

 
SCF312/01

Utformet for komfort
Unik, aktiv massasjepute for optimal komfort

Hvis du er stresset eller har det travelt, kan det være vanskelig å pumpe ut melk, og

det kan også påvirke hvor mye melk du produserer. Philips AVENT-brystpumpen

SCF312/01 er utformet med sikte på å gjøre det mer komfortabelt for deg når du

pumper.

Utformet for komfort

Husker den personlige rytmen din

Patentert, myk massasjepute med fem blader

Effektiviteten er klinisk bevist

Skånsom med effektive resultater

Andre flotte funksjoner

Unikt system for enkel oppbevaring av melk

Bruke også som en manuell brystpumpe



Enkel elektronisk brystpumpe SCF312/01

Høydepunkter Spesifikasjoner

Husker den personlige rytmen din

Bare Philips AVENTs elektroniske brystpumper

har et unikt minne som lærer og fortsetter din

personlige pumperytme for maksimal komfort.

Skånsom med effektive resultater

Det skånsomme vakuumet til Philips AVENT-

brystpumpen simulerer at babyen dier, og er

komfortabelt samtidig som det er effektivt

Patentert, myk massasjepute

En komfortabel og aktiv massasjepute som

skal bidra til å stimulere til naturlig melkestrøm

Et unikt oppbevaringssystem for melken

Gjør livet enklere ved å pumpe direkte inn i en

av de mange Philips AVENT-tåteflaskene og

oppbevaringsbeholderne for brystmelk til

kjøleskap og fryser

Brukes også som en manuell brystpumpe

Kan også brukes som manuell brystpumpe når

det er mer praktisk

 

Opprinnelsesland

England

Materiale

BPA-fri*

Utviklingstrinn

Trinn: Graviditet, 0–6 måneder

Drift

Spenning: 100–240 V

Følgende er inkludert:

Batteripakke: 1 deler

Flaskestativ/traktdeksel: 1 deler

Brystmelkbeholder (125 ml / 4 oz): 1 deler

elektronisk brystpumpe: 1

Ekstra myk smokk med gjennomstrømming

for nyfødte: 1 deler

Manuelle pumpedeler når du ikke har tilgang

til strøm: 1

Reservedeler: 2 deler

Reisepakke med smokk for nyfødt: 1 deler

Engangsammeinnlegg: 1 deler
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