
Handkolf met 3
bewaarbekers

 
Gemakkelijk voor onderweg

Kolf met zacht massagekussen

Bevat 3 bewaarbekers

Extra zachte speen voor
pasgeborenen

 
SCF330/13

Meer comfort en meer melk — makkelijk voor onderweg*

Handkolf met massagekussen

Ga lekker zitten zonder voorover te leunen terwijl ons zachte massagekussen je melktoevoer stimuleert. De

Avent-handkolf heeft weinig onderdelen, is eenvoudig in elkaar te zetten en gemakkelijk te gebruiken en schoon

te maken. Bovendien is de kolf licht en compact, waardoor onderweg afkolven een eitje wordt.

Gemakkelijker zitten, zonder dat je voorover hoeft te leunen

Aangenamere kolfpositie door uniek ontwerp

Stimuleert zacht de toeschietreflex en melkafgifte

Zacht en warm aanvoelend massagekussen

Kolven, bewaren en voeden in één

Inclusief 3 veelzijdige bewaarbekers voor melk

Gemakkelijk gebruiken, bewaren en meenemen

Compact en lichtgewicht ontwerp

Andere voordelen

Intuïtief in elkaar te zetten. Eenvoudig te zien hoe de onderdelen in elkaar passen

Compatibel met andere voedingsproducten van Philips Avent

Makkelijk schoon te maken door het geringe aantal losse onderdelen

Gemakkelijk met de hand te bedienen
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Kenmerken

Comfortabelere positie

Het unieke ontwerp van de borstkolf zorgt

ervoor dat je melk direct van je borst in de fles

stroomt, zelfs wanneer je rechtop zit. Dit houdt

in dat je gemakkelijker kan zitten tijdens het

kolven: je hoeft niet voorover te leunen om te

zorgen dat al je melk in de fles terechtkomt. Als

je comfortabel zit en ontspannen bent tijdens

het kolven, helpt dat je melk ook makkelijker

stromen.

Zacht massagekussen

De nieuwe satijnzachte structuur van ons

massagekussen voelt warm aan op de huid en

zorgt voor een comfortabele en zachte

stimulatie van je melkafgifte. Het kussen is

ontworpen om het zuigen van je baby na te

bootsen en om melkafgifte te stimuleren.

Kolven, bewaren en voeden in één

Gebruik dezelfde beker voor het afkolven,

bewaren en voeden van moedermelk. Ideaal

voor het bewaren in de koelkast of vriezer

Compact ontwerp

De borstkolf is dankzij het compacte ontwerp

gemakkelijk te plaatsen. Het ergonomisch

gevormde handvat biedt een comfortabel

houvast en complete controle tijdens het

kolven. Vanwege het kleine formaat en het

lage gewicht is de borstkolf makkelijk te

bewaren en mee te nemen, en kun je discreter

buitenshuis kolven.

Intuïtief in elkaar te zetten

Eenvoudig te zien hoe de onderdelen in elkaar

passen, dus in een handomdraai gebruiksklaar.

Volledig combineerbaar assortiment

Deze borstkolf kan worden gebruikt in

combinatie met andere voedingsproducten in

de Philips Avent-collectie, zoals onze Classic-

flessen en -bewaarflessen. Philips Avent heeft

ook een collectie van

borstverzorgingsaccessoires om je te helpen

langer en comfortabeler borstvoeding te geven.

Makkelijk schoon te maken

Makkelijk schoon te maken door het geringe

aantal losse onderdelen. Alle onderdelen zijn

vaatwasmachinebestendig.

Gemakkelijk met de hand te bedienen

De handkolf is ideaal als je af en toe melk

afkolft en belang hecht aan een compact

model. Gemakkelijk met één hand te bedienen.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Materiaal

Borstkolf: BPA-vrij * (alleen onderdelen die

met voedsel in aanraking komen)

Speen: BPA-vrij*, Siliconen

Melkbewaarbeker: BPA-vrij*, Polypropyleen

Inclusief

Borstkolf met handvat: 1 stk

Normaal kussen: 1 stk

Melkbewaarbekers: 3 stk

Adapter voor bewaarbeker met melk: 1 stk

Extra zachte speen voor pasgeborenen: 1 stk

Proefverpakkingen borstkompressen: 1 set (2

stuks)

Ontwerp

Ontwerp borstkolf: Compact ontwerp

Flesontwerp: Ergonomische vormgeving,

Brede hals

Gebruiksgemak

Gebruik borstkolf: Intuïtief in elkaar te zetten,

Makkelijk schoon te maken, Volledig

combineerbaar assortiment

Ontwikkelingsfases

Fases: 0 - 6 maanden

Functies

Niet langer vooroverleunen: Zitten in een

comfortabele positie

Zacht massagekussen: Zachte stimulatie

Inclusief bewaarbekers voor melk: Kolven,

bewaren en voeden in één

* BPA-vrije borstkolf: wordt alleen geassocieerd met de

fles en andere onderdelen die in contact komen met

moedermelk. Volgens de EU-richtlijn, 10/2011
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