
Enkele elektronische
borstkolf

 

Er-op-uitset

 
SCF312/13

Ontworpen voor jouw comfort
Borstkolf met massagekussens voor optimaal comfort

Als je gestrest bent of haast hebt, kan het afkolven minder gemakkelijk gaan en wordt je melkproductie mogelijk

ook minder. Het is dus belangrijk dat je ontspannen bent en je comfortabel voelt. Onze borstkolf is ontwikkeld

voor optimaal comfort tijdens het afkolven.

Ontworpen voor jouw comfort

Onthoudt je persoonlijke kolfritme

5 zachte, gepatenteerde massagekussentjes

Klinisch bewezen efficiëntie

Zacht, maar toch een effectief resultaat

Andere superhandige functies

Uniek systeem voor de opslag van melk

Kan indien gewenst ook als handkolf worden gebruikt



Enkele elektronische borstkolf SCF312/13

Kenmerken Specificaties

Kan indien gewenst ook als handkolf worden

gebruikt

Kan indien wenselijk ook als handkolf worden

gebruikt

Zacht, maar toch een effectief resultaat

De zachte zuigkracht van de Philips Avent-

borstkolf imiteert het zuigen van je baby, voelt

comfortabel en is effectief

Gepatenteerd zacht massagekussen

Dit unieke, actieve massagekussen helpt bij de

stimulatie van een natuurlijke toeschietreflex

Onthoudt je persoonlijke kolfritme

Alleen de Philips Avent elektrische borstkolven

hebben een geheugen dat je persoonlijke

afkolfritme aanleert en voortzet voor optimaal

comfort

Uniek opslagsysteem voor de melk

Vereenvoudig je leven door rechtstreeks in een

van de Philips Avent-flessen of -bewaarbekers

uit ons uitgebreide assortiment voor de

koelkast of vriezer te kolven

 

Land van herkomst

Engeland

Materiaal

BPA-vrij*

Ontwikkelingsfases

Fases: Zwangerschap, 0 - 6 maanden

Vermogen

Voltage: 100 - 240 volt

Inclusief

Accupak: 1 stk

Flessenstandaard/afsluiting gietgat: 1 stk

125ml-bewaarflessen voor moedermelk: 2 stk

IJskoelers: 2 stk

Elektrische borstkolf: 1

Extra zachte speen voor pasgeborenen: 1 stk

Onderdelen voor handmatig kolven voor als

er geen stroom beschikbaar is: 1

Geïsoleerde reistas van microvezel: 1 stk

Reserveonderdelen: 2 stk

Reisverpakking voor spenen voor

pasgeborenen: 1 stk

Borstkompressen: 1 stk
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