Philips AVENT
Enkel elektronisk
brystpumpe

SCF292/01

Utformet for komfort
Inspirert av naturen
Den unike pumpen er utformet med et elektronisk minne som lar deg ta kontrollen ved
å lære og fortsette med din personlige pumpestil.
Stimuler og pump
• Myke massasjeputer utløser naturlig laktasjon, akkurat som babyen.
• Det skånsomme vakuumet simulerer at babyen dier, og gir en jevn strøm av melk
Hjelper deg med å amme lenger
• Mer melk, på naturlig vis
Brukes på tre måter
• Kan drives via strømnettet, batteri og manuelt
Fordeler og funksjoner:
• Lærer og fortsetter din pumperytme

SCF292/01

Enkel elektronisk brystpumpe

Høydepunkter
Myke massasjeputer

Spesifikasjoner
som en manuell pumpe, slik at du oppnår total
fleksibilitet.

Drift

Lærer og fortsetter din pumperytme

Opprinnelsesland

• Spenning: 100–240 V
• England

Følgende er inkludert:
•
•
•
•
•
•
•
•

Patenterte massasjeputer trekkes inn og ut og
etterligner babyens sugemønster for å stimulere til
en rask og naturlig laktasjon.

Skånsomt vakuum

Det skånsomme vakuumet simulerer at babyen dier,
for å skape en jevn strøm av melk som krever mindre
pumping.

•
Med ett enkelt trykk på en knapp vil det elektroniske
minnet lære og fortsette din personlige pumperytme.

Utviklingstrinn

• Trinn: 0–6 måneder
•

Mer melk, på naturlig vis

Nettdrevet, batteri og manuelt

Pumping gjør brystmelken tilgjengelig også når du
ikke er det
I tillegg til å brukes via strømnettet kan denne enkle,
elektroniske pumpen også drives med batterier og
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elektronisk brystpumpe: 1
Brystmelkbeholder (125 ml / 4 oz): 1 deler
Brystmelkbeholder (260 ml / 9 oz): 1 deler
Ekstra myke smokker med gjennomstrømming for
nyfødte: 1 deler
Flaskestativ/traktdeksel: 2 deler
Batteripakke: 1 deler
Strømledning: 1
Manuelle pumpedeler når du ikke har tilgang til
strøm: 1
Reservedeler: 1 deler

