
Máy hút sữa bằng điện

đơn

 
Bao gồm bình sữa 125 ml/4 oz

 
SCF312/01

Được thiết kế mang lại sự dễ chịu
Dụng cụ hút sữa kèm các miếng đệm xoa bóp mang lại sự thoải mái tối

đa

Khi bị ức chế hoặc khi đang vội có thể  khiến cho việc tiết sữa khó hơn và cũng có thể  ảnh hưởng

đến lượng sữa của bạn. Dụng cụ hút sữa Philips Avent SCF312/01 của chúng tôi đã được thiết kế

làm tăng sự dễ chịu khi hút sữa.

Được thiết kế mang lại sự  dễ  chịu

Ghi nhớ nhịp cá nhân của bạn

Miếng đệm xoa bóp mềm hình 5 cánh hoa đượ c cấp bằng phát minh sáng chế

Tính hiệu quả đã được chứng minh về lâm sàng

Nhẹ  nhàng nhưng vẫn có kết quả hiệu quả

Các tính năng tuyệ t vờ i khác

Hệ  thống độc đáo giúp bảo quản sữa dễ dàng

Cũng đượ c sử dụng như dụng cụ  hút sữa bằng tay



Máy hút sữa bằng điện đơn SCF312/01

Những nét chính Các thông số

Ghi nhớ nhịp cá nhân của bạn

Chỉ có máy hút sữa bằng điện của Philips Avent mới có

tính năng bộ nhớ độc đáo, có khả năng học và tiếp tục

nhịp hút sữa cá nhân của bạn để  có đượ c sự thoả i mái

tối đa

Nhẹ  nhàng nhưng vẫn có kết quả hiệu quả

Dụng cụ  hút chân không hút nhẹ  nhàng của dụng cụ

hút sữa Philips Avent mô phỏng hành động bú tự nhiên

của trẻ , giúp có đượ c sự hiệu quả thoả i mái

Miếng đệm xoa bóp mềm được cấp bằng phát minh

sáng chế

Miếng đệm xoa bóp hoạt động độc đáo đượ c dùng để

giúp kích thích sữa xuống tự nhiên

Hệ  thống bảo quản sữa độc đáo

Giúp cuộc sống dễ dàng hơn bằng cách vắt sữa trực tiếp

vào một trong số rất nhiều loạ i bình sữa và bình chứa

bảo quản Philips Avent của chúng tôi để  giữ trong tủ

lạnh hoặc ngăn đông lạnh

Cũng được sử  dụng như  dụng cụ hút sữa bằng tay

Cũng có thể  đượ c sử dụng như dụng cụ  hút sữa bằng

tay khi cách này thuận tiện hơn

 

Ng uồn g ốc xuất xứ

Anh

Chất liệu

Không chứa BPA*

Giai đoạn phát triển

Giai đoạn: Mang thai, 0 - 6 tháng

Công suất

Điện áp: 100 - 240 V

Dụng cụ đi kèm

Gói pin: 1 Cái

Chân giữ  bình/nắp phễu: 1 Cái

Bình trữ  sữa mẹ  (125 ml/4 oz): 1 Cái

Máy hút sữa bằng điện: 1

Đầu ty cực mềm vớ i Tốc độ chảy cho trẻ  mớ i sinh:

1 Cái

Các bộ phận hút sữa bằng tay khi không có nguồn

điện: 1

Phụ kiện: 2 Cái

Bộ đầu ty dành cho đi du lịch:

1 Cái

Miếng lót thấm sữa sử  dụng một lần: 1 Cái
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