ที่ปมนํ้านมไฟฟาแบบคูจาก
ธรรมชาติ
มีขวดขนาด 4 ออนซ/120 มล.
ตั้งคาการปมนํ้านมได 4 แบบ
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ความสะดวกสบายในการปมนํ้านมอยางมีประสิทธิภาพ
เทคโนโลยี Rhythmic Wave ที่คลายกับการดูดนมของลูกนอย

ที่ปมนํ้านมของเราไดรับการออกแบบมาเพื่อใหคุณรูสึกอยางเปนธรรมชาติที่สุดและมีความสะดวกเพื่อการปมนํ้านมที่เร็วและมีประสิทธิภาพ
การปมนํ้านมที่ใหความรูสึกสบายมากกวา
การสลับการดูดใหความเร็วในการดูดที่สมํ่าเสมอ
เทคโนโลยี Rhythmic Wave ที่คลายกับการดูดนมของลูกนอย
นวดอยางนุมนวลเพื่อกระตุนการไหลของนํ้านม
ระดับการดูดที่ปรับได มอบการดูดที่เหมาะสม
การปมนํ้านมอยางมีประสิทธิภาพที่สะดวกยิ่งกวา
Backlit ชวยใหงายตอการปมนํ้านมในเวลากลางคืน ปราศจากเสียงรบกวน
จอแสดงผลแบบดิจ ิตอลเห็นไดชัดเจน เพื่อเลือกโหมดและระดับความสบาย และอื่นๆ
มีนํ้าหนักเบา พรอมดวยกระเปาสําหรับพกพาที่ใหนําติดตัวไปไดสะดวก
มอเตอรมีอายุการใชงานยาวนาน ที่ชวยมอบคุณภาพและความทนทานระดับสูงสุด
หนวยความจํา/ปุมหยุดชั่วคราว ชวยเก็บการตั้งคาที่ตองการ เมื่อหยุดพัก
ยึดจุกนมไดอยางเปนธรรมชาติและสลับกับการปอนนมจากเตานมไดงาย
ใชวัสดุที่ปลอดภัย ถูกสุขอนามัยและปราศจากสาร BPA

ที่ปมนํ้านมไฟฟาแบบคูจากธรรมชาติ
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ไฮไลต
เทคโนโลยี Rhythmic Wave

มีหนวยความจํา ตัวบอกเวลาและปุมหยุดชั่วคราว/ใชงาน
ตอ

เทคโนโลยี Rhythmic Wave ของเราสรางวงจรการปมนํ้านมใน
แบบเดียวกับที่ทารกดูดและกลืนนํ้านมจากเตานมเพื่อสรางการ
ไหลเวียนของนํ้านมที่รวดเร็วและมีประสิทธิภ าพ การเคลื่อนไหว
เพื่อการกระตุนการไหลของนํ้านมที่เร็วและเบาจะตามดวยการ
เคลื่อนไหวที่ชาและหนักดวยความเร็วในการดูดแบบธรรมชาติท
ี่คงที่และนุมนวลแตกระตุนการไหลของนํ้านมไดเปนอยางดี โดย
ลดเวลาการปมลงและเพิ่มสัมผัสการปมนํ้านมที่เปนธรรมชาติและ
สบายกวาเดิม

ที่ปมนํ้านมไฟฟาแบบคูของเราถูกออกแบบมาเพื่อใหใชไดงาน
สะดวกอยางเต็มที่ หากคุณตองการหยุดพักระหวางการปมนํ้านม
เพียงกดที่ปุมหยุดชั่วคราวและกดปุมใชงานตอเพื่อกลับสูการปม
นํ้านม ฟงกชันการจําอัตโนมัติ ทําใหเก็บบันทึกการตั้งคาไดงาย
คุณจึงสามารถเลือกการปมนํ้านมที่เหมาะสมกับคุณไดเสมอ
ฟงกชันการจดจําอัตโนมัติจ ะแสดงระดับความถี่ที่ใชงานลาสุดทุก
ครั้ง ซึ่งคุณยังสามารถกําหนดเองไดหากตองการ

โหมดสลับการดูด

ปมนํ้านมอยางปลอดภัยและถูกสุขอนามัย

ที่ปมนํ้านมไฟฟาแบบคูของเราใชการสลับการดูดมากกวาการดูด
แบบพรอมกันซึ่งทําใหไดความเร็วในการดูดที่สมํ่าเสมออยางเปน
ธรรมชาติ โดยเปนการชวยใหเตานมอีกขางหนึ่งไดพักในขณะท
ี่
ปมนํ้านมอีกขางหนึ่ง ซึ่งชวยดูแลเตานมในระหวางการปมนํ้านม
การสลับการดูดนั้นมีความนุมนวลกับเตานมมากกวา จึงชวยใหการ
ปมนํ้านมเปนเรื่องที่สบายและผอนคลาย
ที่นวดกันกระแทกที่นุมนวล
ที่นวดกันกระแทกของเครื่องปมอันเปนเอกลักษณ มีผ ิวสัมผัสที่
นุมละมุน ใหความรูสึกอุนแกผ ิว เพื่อกระตุนการหลั่งนํ้านมอยาง
งายดายและออนโยน ขณะปมนํ้านม ที่นวดจะเลียนแบบการดูด
นมของทารกอยางละเอียด เพื่อการหลั่งนํ้านมที่รวดเร็ว ที่นวดกัน
กระแทกที่ออนนุมถูกออกแบบมาเพื่อติดกับเตานมอยางสะดวก
สบายและออนโยน
ระดับการดูดที่ปรับได
ที่ปมนํ้านมไฟฟาแบบคูของเราถูกออกแบบมาเพื่อมอบระดับการ
ดูดที่เหมาะสม เลือกจากโหมดกระตุน 4 โหมด เพื่อกระตุนไดเร็ว
ขึ้นกวาเคย ขณะที่โหมดการปมนํ้านม 4 โหมด ทําใหการปม
นํ้านมไดรวดเร็วขึ้นอยางงายดายและสะดวกสบาย

ผลิตภัณฑทั้งหมดที่ตองสัมผัสกับเตานม ผลิตจากวัสดุปราศจาก
สาร BPA และปราศจากสารเคมีที่อาจเปนอันตรายใดๆ ทั้งหมด
ตัวปมนํ้านมยังถูกออกแบบมาอยางพิเศษ นํ้านมจึงไมสัมผัสโดน
ทอดูดนํ้านม
มอเตอรมีอายุการใชงานยาวนานและพลังแรงสองเทา

จอแสดงผล Backlit และมอเตอรที่ทํางานเงียบ

จอแสดงผล Backlit ชวยใหงายตอการปมนํ้านมในเวลากลางคืน
โดยปราศจากเสียงรบกวนหรือเสียงดังจากการปมนํ้านม ที่ปม
นํ้านมไฟฟาแบบคูของเราถูกออกแบบมาเพื่อใหมีความเงียบใน
ทุกระดับการตั้งคา การสรางเสียงในระดับที่ตํ่า ทําใหคุณสามารถ
ปมนํ้านมไดทุกที่ทุกเวลา ไมวาคุณจะเลือกการตั้งคาแบบใด
จอแสดงผลอัจฉริยะ

เราทราบดีวาคุณตองการปมนํ้านมอยางมีประสิทธิภ าพแตงายตอ
การใชงาน นั่นจึงเปนเหตุผ ลที่เครื่องปมนํ้านมไฟฟาของเรามี
คุณสมบัติที่อานคาไดงาย มองเห็นไดชัดเจน และจอแสดงผล
แบบดิจ ิตอลพรอมสัญญาณไฟ LED ทรงดอกไมที่ทันสมัย คุณ
สามารถเปลี่ยนจากโหมดการกระตุนไปยังโหมดการปมนํ้านมได
้อยางงายดาย และเลือกตั้งคาการดูดที่สบายที่สุดสําหรับคุณ
นอกจากนี้ยังโดดเดนดวยตัวตั้งเวลา ที่คุณสามารถติดตามการปม
นํ้านม และการแจงเตือนแบตเตอรี่ตํ่า
นํ้าหนักเบาและพกพาสะดวก
หนึ่งในเครื่องปมนํ้านมไฟฟาที่มีขนาดกะทัดรัดและนํ้าหนักเบา
มากที่สุดในตลาด ที่ปมนํ้านมไฟฟาแบบคูของเรา สามารถนํา
ติดตัวไปกับคุณไดงาย และใชงานไดทุกเมื่อทุกที่ แมกระเปาจะมี
ขนาดเล็ก แตเต็มไปดวยคุณสมบัติระดับพรีเมียมมากมาย ที่ทําให
กลายเปนหนึ่งเครื่องปมนํ้านมขนาดกะทัดรัดแตมีประสิทธิภ าพสูง
ขวดนมและจุกนมจากธรรมชาติ

ที่ปมนํ้านมของเรา ใชวัสดุและการดีไซนคุณภาพสูง พรอม
มอเตอรที่มีอายุการใชงานยาวนาน ซึ่งรองรับการปมนํ้านมดวย
ประสิทธิภ าพที่ทนทาน พลังแรงเปน 2 เทา ดวยแบตเตอรี่ 4AA
และสนับสนุนพลังงานไฟฟา ซึ่งชวยใหคุณแมสามารถปมนํ้านม
ไดทุกที่ทุกเวลา

ยึดจุกนมไดอยางเปนธรรมชาติและสลับกับการปอนนมจากเตา
นมไดงาย
มีหนวยความจํา ตัวบอกเวลาและปุมหยุดชั่วคราว/ใชงาน

จอแสดงผล Backlit และมอเตอรที่ทํางานเงียบ

ที่ปมนํ้านมไฟฟาแบบคูจากธรรมชาติ
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รายละเอียดเฉพาะ
ประเทศตนกําเนิด
China: ใช
ชวง: การตั้งครรภ, 0 - 6 เดือน
การออกแบบ
ดีไซนที่ปมนํ้านม: รูปทรงเล็กกะทัดรัด
ขวดนม: ปลอดสาร BPA*, โพลิโพรพิลีน
การออกแบบขวดนม: รูปทรงตามหลักสรีรศาสตร, คอขวดกวาง
ที่ปมนํ้านม: ปลอดสาร BPA*, โพลิโพรพิลีน
จุกนม:
ปลอดสาร BPA*, ซิลิโคน
Sealing disc for milk storage: 2 pcs
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อุปกรณตางๆ
ที่กันกระแทกขนาดมาตรฐาน: 2 pcs
รูปทรงพรอมดามจับของที่ปมนํ้านม: 2 pcs
ตัวฐานพรอมหลอด: 1 pcs
ชุดอะไหลไดอะแฟรม: 1 pcs
พกพางาย: 2 pcs
แพ็คตัวอยางแผนซับนํ้านม: แผนซับนํ้านมสําหรับกลางวัน 2
แผน

ฟงกชัน
โหมดสลับการดูด: การปมนํ้านมทําไดสบายและผอนคลายมาก
ขึ้น
เทคโนโลยี Rhythmic Wave: ใกลเคียงกับการดูดตาม
ธรรมชาติของทารก เพื่อใหไดนํ้านมที่เพิ่มขึ้นในเวลาที่นอยลง
การตั้งคา: ตั้งคาการปมนํ้านมและโหมดกระตุนได 4 แบบ
ที่นวดกันกระแทกที่นุมนวล: โหมดกระตุนที่ทํางานอยางออน
โยน

ที่ปมนํ้านม
วัสดุ: ปลอดสาร BPA*
การใชที่ปมนํ้านม: ใชงานไดกับผลิตภัณฑตางๆ

อุปกรณตางๆ
ขวดนม 4 ออนซ รุน Natural: ขวดนม 2 ขวด

