Komfortabel, enkel
elektrisk brystpumpe
Naturlig
Inkluderer ﬂaske på 4 oz

SCF332/01

Bedre komfort, mer melk.
Brystpumpe med massasjepute
Når du har det komfortabelt og er avslappet, får du lettere ut melken. Derfor har vi
laget vår hittil mest komfortable brystpumpe: Sitt komfortabelt uten å måtte bøye
deg fremover, og la den myke massasjeputen skånsomt stimulere
melkestrømmen.
Sitt mer komfortabelt uten å måtte lene deg fremover
Mer komfortabel pumpestilling på grunn av unik design
Velg den mest komfortable innstillingen
Har en skånsom stimulerende modus og tre pumpeinnstillinger
Stimulerer skånsomt utdrivningen og melkestrømmen
Myk massasjepute som gir en varm følelse
Lett å kombinere amming og mating med ﬂaske
Inkluderer vår Natural-ﬂaske og -smokk som gjør at babyen får naturlig tak
Andre fordeler
Kompakt og lett design
Lett å sette sammen. Enkel visuell sammensetning av delene
Kompatibel med andre Philips Avent-mateprodukter
Enkel rengjøring fordi det er få deler
Enkel bruk med ett knappetrykk

Komfortabel, enkel elektrisk brystpumpe
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Høydepunkter
Mer komfortabel stilling

melkestrømmen. Puten er utformet for
skånsomt å etterligne måten babyen dier på for
å bidra til å stimulere nedfallet.

Lett å sette sammen

Inkluderer vår Natural-smokk

Brystpumpen har en unik design slik at melken
strømmer direkte fra brystet og opp i ﬂasken,
selv når du sitter oppreist. Dette betyr at du kan
sitte mer komfortabelt når du pumper. Du
trenger ikke å lene deg fremover for å være
sikker på at all melken havner i ﬂasken. Det å
sitte komfortabelt og føle seg avslappet mens
man pumper, gjør at melken strømmer lettere.

Den brede, brystformede smokken gir naturlig
tak på samme måte som et bryst, og gjør det
dermed enkelt for babyen å få mat fra både
bryst og ﬂaske.

Enkle innstillinger å velge blant

Kompakt design

Når modusen er aktivert, starter pumpen
automatisk i skånsom stimulerende modus for
å starte melkestrømmen. Velg deretter blant tre
pumpeinnstillinger for å gjøre melkestrømmen
mest mulig komfortabel for deg.
Myk massasjepute

Enkel visuell sammensetning av delene
innebærer intuitiv montering.
Fullstendig kompatibel serie

Brystpumpen har en kompakt design, som gjør
det enkelt å holde og plassere den på brystet.
Den lille og lette baseenheten kan enkelt
plasseres innen komfortabel rekkevidde for full
kontroll når du pumper. Røret kan enkelt legges
rundt baseenheten som er praktisk til transport
og oppbevaring. Enkel å bruke på farten med
batterier.
Enkel rengjøring
Den er enkel å rengjøre fordi det er få deler.
Melken kommer aldri i kontakt med rørene og
baseenheten. Alle delene kan vaskes i
oppvaskmaskin, unntatt de elektriske delene.

Vår massasjepute har en ny myk, ﬂøyelsaktig
struktur som føles varm mot huden for
behagelig og skånsom stimulering av

Enkel bruk
En enkel elektrisk brystpumpe er ideell for
mødre som pumper melk ofte og setter pris på
å kunne pumpe enkelt, ved å trykke på en
knapp.

Denne brystpumpen kan brukes i kombinasjon
med andre produkter i Philips Avent-serien,
blant annet Classic-ﬂaskene og beholderne for
oppbevaring av melk. Philips Avent har også et
stort utvalg av tilbehør for amming, som hjelper
deg med å amme lenger og gir deg bedre
komfort.

Philips' grønne logo
Philips' grønne produkter kan redusere
kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.
Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på
ett eller ﬂere av de grønne nøkkelområdene –
energieﬀektivitet, emballasje, farlige
materialer, vekt, resirkulering og kassering og
pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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Spesiﬁkasjoner
Opprinnelsesland
England
Materiale
Brystpumpe: Polypropylen, BPA-fri*
Flaske: Polypropylen, BPA-fri*
Smokk: Silikon, BPA-fri*
Følgende er inkludert:
Brystpumpe: 1 deler
Baseenhet inkl. rør: 1 deler
Massasjepute i standard størrelse: 1 deler
Natural-ﬂaske 4 oz: 1 deler
Ekstra myk smokk med gjennomstrømming for

nyfødte: 1 deler
Forseglingslokk for oppbevaring av melk:
1 deler
Prøvepakker med ammeinnlegg: 2 (2
dagsinnlegg og 2 nattinnlegg) deler
Reservemembran: 1 deler

Enkel i bruk
Bruke brystpumpen: Lett å sette sammen,
Enkel rengjøring, Fullstendig kompatibel serie

Brystpumpe
Materiale: BPA-fri*

Funksjoner
Du trenger ikke å lene deg fremover: Sitt i en
komfortabel stilling
Innstillinger: Tre pumpeinnstillinger, Én
stimulerende modus
Myk massasjepute: Skånsom stimulering

Utforming
Brystpumpedesign: Kompakt design
Flaskedesign: Ergonomisk form, Vid hals
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Utviklingstrinn
Trinn: 0–6 måneder

* 0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011

