
Enkel elektronisk
bröstpump

 
125 ml-flaska medföljer

 
SCF312/01

Utformad för komfort
Bröstpump med massagekuddar för optimal komfort

Om du är stressad eller har bråttom kan det vara svårare för mjölken att frigöras,

och det kan påverka din tillgång på mjölk. Vår Philips Avent-bröstpump SCF312/01

har utformats för att öka bekvämligheten för dig när du pumpar.

Utformad för komfort

Kommer ihåg din personliga rytm

Patenterad mjuk bladformad massagekudde med fem blad

Bevisat effektiv

Varsam men ger ändå effektiva resultat

Övriga fantastiska funktioner

Unikt system för enkel lagring av mjölk

Använd också som manuell bröstpump



Enkel elektronisk bröstpump SCF312/01

Funktioner Specifikationer

Kommer ihåg din personliga rytm

Philips elektroniska Avent-bröstpumpar är de

enda som är försedda med ett minne som lär

sig och bibehåller din personliga pumprytm för

maximal komfort

Varsam men ger ändå effektiva resultat

Det skonsamma vakuumet i Philips Avent-

bröstpump härmar barnets naturliga sug för

bekväm effektivitet

Patenterad mjuk massagekudde

Unik aktiv massagekudde som efterliknar

barnets sätt att amma

Unikt system för lagring av bröstmjölk

Underlätta livet genom att pumpa direkt i

någon av vårt stora urval av flaskor eller

förvaringskärl i Philips Avent-serien för

bröstmjölk för kyl eller frys

Använd också som manuell bröstpump

Kan också användas som en manuell

bröstpump när detta är mer bekvämt

 

Ursprungsland

England

Material

BPA-fri*

Utvecklingsstadier

Stadier: Graviditet, 0–6 månader

Effekt

Spänning: 100 - 240 V

Vad medföljer?

Batteri: 1 delar

Flaskställ/trattskydd: 1 delar

Förvaringsflaska för bröstmjölk (125 ml):

1 delar

Enkel elektrisk bröstpump: 1

Extra mjuk dinapp för nyfödda: 1 delar

Manuella pumpdelar att använda när det inte

finns någon ström: 1

Reservdelar: 2 delar

Reseförpackning med nappar för nyfödda:

1 delar

Ultrabekväma amningskupor för

engångsbruk: 1 delar
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