Dobbel elektrisk
brystpumpe
Pump mer brystmelk på kortere
tid
Med myk massasjepute
Reiseveske og to ﬂasker

SCF334/31

Bedre komfort, mer melk, på kortere tid*
Dobbel elektrisk brystpumpe med massasjepute
Ultra Comfort dobbel brystpumpe er perfekt når du ikke har mye tid. Bruk mindre
tid på å pumpe brystmelk, og sitt komfortabelt. Den myke massasjeputen
stimulerer utdrivningen. Pumpen er stillegående, enkel å sette sammen, tilpasse,
bruke og rengjøre.
Enkel montering, pumping og rengjøring
Få separate deler og intuitiv design
Lukket system, designet for hygienisk pumping
Inkluderer vår Natural-ﬂaske og -smokk som gjør at babyen får naturlig tak
Stillegående pumpe for diskré pumping, når som helst
Designet for stillegående pumping
Én stimulerende modus og tre pumpeinnstillinger
Velg en innstilling som er eﬀektiv og komfortabel for deg
Stimulerer skånsomt melkestrømmen
Myk massasjepute med masserende blader
Mer melk på kortere tid med dobbel pumpe
Ingen behov for å måtte lene seg fremover
Komfortabel pumpestilling på grunn av unik design
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Høydepunkter
Avslappende pumpestilling

melkestrømmen. Massasjeputen er utformet for
å etterligne måten babyen dier på for å bidra til
å stimulere brystet på en skånsom måte.

Enkel montering, pumping og rengjøring

Mer melk på mindre tid

Brystpumpen har en unik design slik at melken
strømmer direkte fra brystet og opp i ﬂasken
eller beholderen, selv når du sitter oppreist.
Dette betyr at du kan sitte 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.

Få separate deler og intuitiv design. Pump
melk til babyen din når som helst på en enkel
måte.
Reduser tiden det tar å pumpe ut melk med
dobbeltpumping sammenlignet med
enkeltpumping.

Inkluderer Natural-ﬂasken vår

Ikke noe melkesøl i rørene

Enkle innstillinger å velge blant
Når modusen er aktivert, starter pumpen
automatisk i skånsom stimulerende modus for
å starte melkestrømmen. Velg deretter blant tre
pumpeinnstillinger for å gjøre melkestrømmen
komfortabel for deg.

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.

Myk massasjepute
Ikke noe melkesøl i rørene.

Stillegående pumpe
Designet for diskré pumping, når som helst.

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

Utforming
Flaskedesign: Ergonomisk form, Vid hals
Brystpumpedesign: Kompakt design

Utviklingstrinn
Trinn: 0–6 måneder
Følgende er inkludert:
Sealing disc for milk storage: 2 pcs
Materiale
Flaske: BPA-fri*, Polypropylen
Smokk: BPA-fri*, Silikon
Brystpumpe: BPA-fri* (kun matkontaktdeler)

Følgende er inkludert:
Natural-ﬂaske 4 oz: 2 pcs
Brystpumpe: 2 pcs
Baseenhet inkl. rør: 1 pcs
Reisedeksel: 2 pcs
Prøvepakker med ammeinnlegg: 1 pakke
(2 stk.)

Følgende er inkludert:
Travel bag: 1 pcs
Pute i standard størrelse (19,5 mm): 2 deler
(en større pute er tilgjengelig og selges
separat)

Enkel i bruk
Bruke brystpumpen: Enkel rengjøring,
Fullstendig kompatibel serie, Lett å sette
sammen
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Funksjoner
Du trenger ikke å lene deg fremover: Sitt i en
komfortabel stilling
Myk massasjepute: Skånsom stimulering
Settings: Én stimulerende modus, Tre
pumpeinnstillinger

* 83 % av ammende mødre er enige i at Philips Avent
Comfort Double elektrisk brystpumpe er behagelig
under bruk – uavhengig kundeundersøkelse utført i
hjemmet blant 81 mødre i USA i august 2012.
* Mer melk: Uavhengig forskning har vist at det kan være
en sammenheng mellom høyere komfortnivåer og økt
melkeproduksjon. Se mer på www.philips.com/AVENT
* Brystpumpe uten BPA: Gjelder kun ﬂasken og andre
deler som kommer i kontakt med brystmelk. I henhold til
EU-forskrift 10/2011

