Handkolf
Eenvoudig afkolven, bewaren en
voeden
Basisset

SCF430/13

Comfortabel kolven, waar je ook bent
Natural Motion-technologie voor sneller kolven
Geniet van het zachte comfort van de draagbare Philips AVENT-handkolf. Met Natural Motion-technologie,
geïnspireerd op het zuigen van je baby voor sneller kolven. Je kunt het ritme en de zuigkracht eenvoudig
aanpassen. Past op vrijwel alle tepels.
Gemakkelijk schoon te maken
Eenvoudig schoon te maken en in elkaar te zetten
Comfortabel kolven
Zorgt ervoor dat melk gemakkelijk vrijkomt voor of tussen voedingen
Kolft zonder dat je naar voren leunt
Kies je ritme, volg je melkafgifte
Draagbaar en handig
Ideaal voor moeders die buitenshuis kolven
Eenvoudig, zacht en eﬀectief
Een zacht, adaptief siliconen kussen (één maat)
Helpt je snel melk te kolven
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Kenmerken
Natural Motion-technologie

Draagbaar en eenvoudig in gebruik

Zit comfortabel

Het innovatieve siliconen borstschild,
geïnspireerd door de unieke zuigbeweging van
je baby, stimuleert de tepel om de melkafgifte
snel op gang te brengen. Voor comfortabel en
eﬀectief afkolven.

De borstkolf is klein en licht, en dus
gemakkelijk op te bergen en mee te nemen.
Daardoor kun je buitenshuis eenvoudig en
discreet kolven.

Ontspan en ga comfortabel zitten tijdens het
kolven. Dankzij ons ontwerp kun je rechtop
zitten en hoef je niet voorover te leunen.

Snelle afgifte van melk

Eenvoudig schoon te maken en in elkaar te
zetten

Past zich aan je tepels aan

Eén maat voor iedereen. Omdat mensen er zijn
in allerlei soorten en maten, buigt het siliconen
kussen licht mee en past het zich aan je
unieke anatomie aan. De kolf past op 99,98%
van alle tepelmaten* (tot 30 mm).

Een unieke, draagbare handkolf, ideaal voor
moeders die hun melk rustig willen afkolven,
buitenshuis of voordat ze borstvoeding gaan
geven.
Regeling van zuigkracht en melkafgifte

Je kunt het kolfritme en de zuigkracht
aanpassen aan je behoeften, comfort en
melkafgifte.

Omdat er maar een paar onderdelen zijn, is
onze nieuwe kolf eenvoudig in elkaar te zetten
en schoon te maken.
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Speciﬁcaties
Materiaal
Borstkolf: BPA-vrij*
Flesvoeding: Polypropyleen, BPA-vrij*
Speen: Siliconen, BPA-vrij*

Functies
Niet langer vooroverleunen: Zitten in een
comfortabele positie
Zacht, adaptief kussen: Zachte stimulatie
Draagbaar en licht: Handig voor onderweg
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Inclusief
Wegwerpborstkompressen: 2 pcs
Kussenhoes: 1 pcs
Afkolfset met handvat: 1 pcs
Bewaarbekers en 1 adapter: 3 pcs
Speen vanaf 0 maanden: 1 pcs

