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Elektronisk
dubbelpump

SCF294/02

Utformad för komfort
Inspirerad av naturen

Vår unika pump har ett elektroniskt minne som ger dig kontrollen genom att lära sig och ta efter din personliga

pumprytm.

Fördelar och funktioner:
Ultrabekväma och effektiva

Kontroll med fingertopparna

Total kontroll över hastighet, vakuum och rytm – inga förinställningar

Tyst, enkel och bärbar

Pumpar mer mjölk snabbare

Stimulera och pumpa
Skonsamt vakuum imiterar barnets amningsrörelser för ett jämnt mjölkflöde

Mjuka massagekuddar som efterliknar barnets sätt att amma



Elektronisk dubbelpump SCF294/02

Funktioner Specifikationer
Mjuka massagekuddar

På Philips Avent-bröstpump rör sig

patenterade massagekuddar försiktigt inåt och

utåt och imiterar barnets amningsteknik och är

avsedda att stimulera snabb och naturlig

utdrivning av mjölk.

Skonsamt vakuum
Det skonsamma vakuumet imiterar barnets

amningsrörelser för att skapa ett jämnt

mjölkflöde som kräver mindre pumpning.

Patenterad massagekudde

Med hjälp av vakuum rör sig fem bladformade

plattor försiktigt inåt och utåt. Det hjälper till att

stimulera ett snabbt och naturligt mjölkflöde.

Pumpar mer mjölk snabbare
Dubbel pumpning har visat sig förbättra

mjölkproduktionen. Den elektroniska

dubbelpumpen är den enda bröstpumpen som

är utformad för att bibehålla samma

vakuumnivå och kontroll för båda pumparna,

vilket gör användningen effektiv.

Total kontroll
Du får fullständig kontroll över hastighet,

vakuum och mönster – du kan t.o.m. ställa in

pumpen så att den matchar barnets egen

amningsteknik.

Intuitivt reglagehandtag
Du har allt som styr pumpen nära till hands

och nära bröstet. Det innebär att du kan göra

justeringar direkt och på ett enkelt sätt – du

behöver inte sträcka dig någon annanstans.

Tyst, enkel och bärbar
Tyst, enkel och bärbar

Utvecklingsstadier
Stadie: 0–6 månader

Ursprungsland
England

Effekt
Spänning: 100 - 240 V

Vad medföljer?
Extra mjuk dinapp för nyfödda: 2 pcs

Förslutningslock för mjölkförvaring: 2 pcs

Vad som ingår
Förvaringsflaska för bröstmjölk (125 ml): 2 pcs

Bottle stand/funnel cover: 4 pcs

Kylklampar: 4 pcs

Newborn nipple travel pack: 2 pcs

Spare parts: 1 pcs

Förvaringsflaskor för bröstmjölk (260 ml):

2 pcs

Vad som ingår
Elektronisk dubbelpump: 1 pcs

Manual pump parts for when power is not

available: 1

Resväska i mikrofiber: 1 pcs

Thinsulate™-hållare: 2 pcs
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