
Manuel brystpumpe
med 3 bægre

 
Nem at bruge på farten

Pumpe med blød massagepude

Inkl. 3 bægre til opbevaring

Ekstra blød sut, designet til
nyfødte

 
SCF330/13

Mere komfort, mere mælk, nem på farten*
Manuel brystpumpe med massagepude

Sid komfortabelt, uden at du skal læne dig fremad, mens vores bløde massagepude blidt stimulerer

mælketilstrømningen. Den manuelle Avent-brystpumpe har få dele, den er nem at samle, bruge og rengøre. Let

og kompakt, så det er let at udmalke på farten.

Sid mere behageligt uden at skulle læne dig frem

Mere behagelig stilling ved udmalkning på grund af det unikke design

Stimulerer mælketilstrømningen blidt

Blød massagepude med varm fornemmelse

Udmalk, opbevar og giv mad på én gang

3 alsidige kopper til opbevaring af mælk medfølger

Nem at bruge, opbevare og transportere

Kompakt letvægts-design

Andre fordele

Intuitiv samling. Nem visuel sammensætning af dele

Kompatibel med andre Philips Avent madningsprodukter

Nem rengøring takket være det lille antal adskilte dele

Nem manuel brug



Manuel brystpumpe med 3 bægre SCF330/13

Vigtigste nyheder

Mere behagelig stilling

Brystpumpen har et unikt design, så mælken

løber direkte fra dit bryst ned i flasken, selv når

du sidder ret op i stolen. Det betyder, at du kan

sidde mere behageligt under udmalkning: Du

behøver ikke læne dig forover for at sikre, at al

mælken ender i flasken. Når du sidder

behageligt og afslappet under udmalkning,

løber din mælk helt naturligt nemmere til.

Blød massagepude

Vores massagepude har fået en ny, blød og

fløjlsagtig struktur, der giver en varm

fornemmelse på huden for komfortabel,

skånsom stimulering af mælketilstrømningen.

Puden er designet til forsigtigt at efterligne

barnets sutterytme og hjælpe med at stimulere

tilstrømningen.

Udmalk, opbevar og giv mad på én gang

Brug det samme bæger til at udmalke,

opbevare og give brystmælk til dit barn. Ideel

til at opbevare i køleskab eller fryser

Kompakt design

Brystpumpen har et kompakt design, som gør

det nemmere at placere den. Det ergonomisk

formede håndgreb er behageligt at holde i og

giver fuld kontrol, mens du udmalker. Den er

lille og let og derfor nem at opbevare og

transportere, så det bliver mere diskret at

udmalke på farten.

Intuitiv samling

Nem visuel sammensætning af dele for intuitiv

samling.

Fuldt ud kompatibelt sortiment

Denne brystpumpe kan bruges i kombination

med andre produkter til madning i Philips

Avent sortimentet, herunder vores klassiske

flasker og beholdere til modermælk. Philips

Avent har også et udvalg af brystplejetilbehør,

der hjælper dig til at amme i længere tid og

med større komfort.

Nem rengøring

Rengøringen er nem, takket være det lille antal

adskilte dele. Alle dele tåler opvaskemaskine.

Nem manuel brug

En manuel brystpumpe er ideel, hvis du

udmalker mælk indimellem og sætter pris på

en kompakt størrelse. Nem betjening med én

hånd.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.
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Specifikationer

Materiale

Brystpumpe: BPA-fri* (kun dele, der kommer i

kontakt med fødevarer)

Sut: BPA-fri*, Silikone

Kop til opbevaring af mælk: BPA-fri*,

Polypropylen

Hvad følger med

Brystpumpekabinet med håndgreb: 1 stk.

Pude i standardstørrelse: 1 stk.

Kopper til opbevaring af mælk: 3 stk.

Adapter til mælkeopbevaringskop: 1 stk.

Ekstra blød sut, designet til nyfødte: 1 stk.

Brystpudeprøvepakker: 1 pakke (2 stk.)

Design

Brystpumpedesign: Kompakt design

Flaskedesign: Ergonomisk form, Bred hals

Brugervenlig

Brystpumpebrug: Intuitiv samling, Nem

rengøring, Fuldt ud kompatibelt sortiment

Udviklingsfaser

Faser: 0-6 måneder

Funktioner

Du behøver ikke læne dig frem: Sid i en

behagelig stilling

Blød massagepude: Blid stimulering

Inkl. kopper til opbevaring af mælk: Udmalk,

opbevar og giv mad på én gang

* BPA-fri brystpumpe: Kun i forhold til flasken og andre

dele, der kommer i kontakt med modermælken. I

henhold til EU-forordning 10/2011
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