
Enojna elektronska

prsna črpalka
 

Vključuje 125 ml stekleničko

 
SCF312/01

Izdelana za udobje
Optimalno udobna prsna črpalka z masažnimi blazinicami

Če ste pod pritiskom ali če se vam mudi, to lahko oteži izločanje mleka in vpliva na njegovo nastajanje. Naša

črpalka Philips Avent SCF312/01 je zasnovana tako, da vam med iztiskanjem mleka zagotavlja čim večje udobje.

Izdelano za udobje

Zapomni si vaš osebni ritem

Patentirana mehka 5-listna masažna blazinica

Klinično dokazana učinkovitost

Nežno do učinkovitih rezultatov

Druge odlične značilnosti

Edinstven sistem za enostavno shranjevanje mleka

Uporabljajte tudi kot ročno prsno črpalko



Enojna elektronska prsna črpalka SCF312/01

Značilnosti Specifikacije

Zapomni si vaš osebni ritem

Samo električne prsne črpalke Philips Avent

imajo edinstveno pomnilniško funkcijo, ki si

zapomni in nadaljuje z vašim osebnim ritmom

črpanja za največje udobje

Nežno do učinkovitih rezultatov

Nežni vakuum Philips Avent črpalke posnema

malčkov vzorec sesanja za udobno učinkovitost

Patentirana mehka masažna blazinica

Edinstvena aktivna masažna blazinica

spodbuja naraven pretok

Edinstven sistem za shranjevanje mleka

Življenje si olajšajte tako, da mleko iztisnete

neposredno v eno od številnih stekleničk in

posodic Philips Avent za shranjevanje v

hladilniku ali zamrzovalniku

Uporabljajte tudi kot ročno prsno črpalko

Uporabljajte jo lahko tudi kot ročno prsno

črpalko, kadar je to priročnejše

 

Napajanje

Napetost: 100–240 V

Država porekla

Anglija

Material

Brez bisfenola A*

Kaj vsebuje

Battery pack: 1 kosa

Electronic Breast Pump: 1

Zelo mehek cucelj za novorojenčke: 1 kosa

Bottle stand/funnel cover: 1 kosa

Posoda za materino mleko (125 ml): 1 kosa

Prsne blazinice za enkratno uporabo: 1 kosa

Newborn nipple travel pack: 1 kosa

Spare parts: 2 kosa

Manual pump parts for when power is not

available: 1

Stopnje razvoja

Stopnja: Nosečnost, 0–6 mesecev
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