
 

Dubbel elektrisk
bröstpump

 
Mer mjölk på kortare tid

Innehåller en mjuk
massagekudde

Resefodral och två flaskor

 

SCF334/31

Bekvämare och ger mer mjölk på kortare tid*

Dubbel elektrisk bröstpump med massagekudde

Den dubbla Ultra Comfort-bröstpumpen är perfekt om du har bråttom. Pumpa

snabbare och sitt bekvämt medan den mjuka massagekudden försiktigt stimulerar

mjölkflödet. Pumpen är tyst och enkel att montera, anpassa, använda och

rengöra.

Du slipper luta dig framåt

Bekväm ställning när du pumpar tack vare den unika formgivningen

Ett stimuleringsläge och tre pumpinställningar

Välj den inställning som är effektiv och bekväm för dig

Stimulerar varsamt mjölkflödet

Mjuk massagekudde med bladformade massageplattor

Mer mjölk på kortare tid med dubbel pumpning

Enkel att sätta samman, pumpa med och rengöra

Slutet system, utformat för hygienisk pumpning

Få separata delar och en intuitiv design

Naturligt bra grepp med medföljande Natural-flaska och -dinapp

Tyst pump för diskret pumpning när du vill

Utformad för att pumpa tyst
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Funktioner

Avslappnande ställning när du pumpar

Bröstpumpen har en unik design som gör att

mjölken flödar direkt från bröstet in i flaskan

eller behållaren, t.o.m. när du sitter upprätt. Det

betyder att du kan sitta bekvämare under

pumpning: du behöver inte luta dig framåt för

att all mjölk ska hamna i flaskan. När du sitter

bekvämt och är avslappnad under pumpning

flödar mjölken lättare.

Enkla inställningar att välja bland

När du startar pumpen inleds automatiskt det

skonsamma stimuleringsläget så att mjölken

börjar flöda. Välj sedan mellan tre

pumpinställningar så att mjölken flödar

bekvämt för dig.

Mjuk massagekudde

Vår massagekudde har en mjuk struktur som

ger huden en varm känsla och som på ett

bekvämt och skonsamt sätt stimulerar

mjölkflödet. Kudden är utformad för att

efterlikna barnets amningsmönster som

varsamt stimulerar mjölkflödet.

Mer mjölk på kortare tid

Minska pumpningstiden med dubbel

pumpning jämfört med enkel pumpning.

Inget mjölkspill i slangarna

Inget mjölkspill i slangarna.

Enkel att sätta ihop, pumpa med och rengöra

Få separata delar och en intuitiv design. Enkelt

att pumpa mjölk till barnet, när du vill.

Vår Natural-flaska medföljer

Den breda, bröstvårtsformade nappen

uppmuntrar till ett naturligt grepp och

underlättar övergången från bröst till

nappflaska för spädbarnet.

Tyst pump

Utformad för diskret pumpning, när som helst.
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Specifikationer

Design

Flaskans design: Ergonomisk form, Vid hals

Bröstpumpsdesign: Kompakt design

Utvecklingsstadier

Stadier: 0–6 månader

Lättanvänd

Användning av bröstpumpen: Enkel rengöring,

Fullständigt kompatibelt utbud, Enkel

montering

Funktioner

Du behöver inte luta dig framåt: Sitt bekvämt

Inställningar: 1 stimuleringsläge, 3

pumpinställningar

Mjuk massagekudde: Skonsam stimulering

Material

Flaskmata: BPA-fri*, Polypropylen

Napp: BPA-fri*, Silikon

Bröstpump: BPA-fri* (endast delar som

kommer i kontakt med livsmedel)

Vad medföljer?

Bröstpumpenhet: 2 delar

Basenhet inklusive slangkopplingar: 1 delar

Kudde i standardstorlek (19,5 mm): 2 st (en

kudde i större storlek säljs separat)

Natural-flaska 125 ml: 2 delar

Förslutningslock för mjölkförvaring: 2 delar

Reseskydd: 2 delar

Resefodral: 1 delar

Amningskupor, provförpackningar: 1-pack (2

st)

Ursprungsland

England

* 83 % av ammande mödrar håller med om att den

dubbla elektriska bröstpumpen Philips Avent Comfort är

bekväm under användning, enligt oberoende

konsumenttest bland 81 mammor i USA under augusti

2012.

* Mer mjölk: Oberoende forskning visar att det finns ett

samband mellan högre bekvämlighet och ökad

mjölkproduktion. Se www.philips.com/AVENT

* BPA-fri bröstpump: Gäller endast flaskan och andra

delar som kommer i kontakt med bröstmjölk. I enlighet

med EU-förordning 10/2011
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