Máy hút sữa bằng điện
đơn
Gồm 1 bình sữa 4oz/120ml
và có 4 chế độ hút sữa
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Thiết kế thuận tiện và thoải mái giúp hút sữa hiệu quả
Công nghệ Nhịp sóng Rhythmic mô phỏng chu kì trẻ bú sữa
Máy hút sữa bằng điệ n đơn của Philips AVENT đượ c thiết kế để hút sữa nhanh và hiệ u quả, mang lại cho mẹ cảm giác hút sữa thư giãn
và thoải mái.
Hút sữa hiệ u quả với lực hút nhẹ nhàng hơn
Công nghệ sóng theo nhịp điệ u mô phỏng hành động bú củ a bé
Đệ m matxa mềm nhẹ nhàng kích thích dòng sữa
Mức hút đượ c tối ưu hóa cung cấp sức hút phù hợ p
Dễ dàng chuyể n từ hút bằng máy sang hút bằng tay
Hút sữa hiệ u quả với thiết kế tiệ n lợi hơn
Màn hình ngượ c sáng giúp dễ dàng hút sữa vào ban đêm, không gây ra tiếng động nào
Đượ c thiết kế để dễ dàng chuyể n từ hút hai bình sang hút một bình
Màn hình hiể n thị kỹ thuật số rõ ràng. Chọn chế độ, mức độ thoải mái và hơn thế nữa
Trọng lượ ng nhẹ bao gồm túi tiệ n dụ ng để vận chuyể n dễ dàng
Động cơ tuổi thọ cao mang đến chất lượ ng và độ bền cao
Chức năng ghi nhớ/ tạm dừng giúp lưu giữ các cài đặt hút ưa thích, dành thời gian nghỉ ngơi
Dễ dàng cho bé bú sữa mẹ hút ra trực tiếp
Chất liệ u vệ sinh, an toàn và không chứa BPA.
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Những nét chính
Công nghệ sóng theo nhịp điệ u

Hút sữa an toàn và vệ sinh

Màn hình hiể n thị thông minh

Công nghệ sóng theo nhịp điệ u củ a chúng tôi tạo ra
chu kỳ hút sữa giống như cách bé bú và nuốt sữa tự
nhiên để tạo ra dòng sữa nhanh và hiệ u quả. Theo sau
động tác kích thích nhanh và nông là kích thích chậm và
sâu với tốc độ bú sữa tự nhiên để hút đượ c nhiều sữa
hơn một cách nhẹ nhàng và hiệ u quả. Thời gian hút
sữa giảm và cảm giác khi hút sữa tự nhiên và thoải mái
hơn.

Tất cả các sản phẩm tiếp xúc với sữa mẹ đều đượ c
làm bằng chất liệ u an toàn không chứa BPA, hoàn toàn
không có bất kỳ hóa chất độc hại nào. Máy hút sữa cũng
đượ c thiết kế đặc biệ t để không có sự tiếp xúc giữa sữa
và ống hút.

Chúng tôi biết rằng mẹ muốn máy hút sữa hoạt động
hiệ u quả và dễ sử dụ ng. Đó là lý do tại sao máy hút sữa
bằng điệ n mới củ a chúng tôi có màn hình hiể n thị kỹ
thuật số rõ ràng, dễ đọc và điều hướng với các đèn chỉ
báo LED hình bông hoa. Mẹ có thể dễ dàng chuyể n từ
chế độ kích thích sang chế độ hút sữa và chọn cài đặt
hút thoải mái nhất với mình. Máy cũng có tính năng hẹ n
giờ để mẹ có thể theo dõi thời gian hút và cảnh báo
pin yếu.

Động cơ tuổi thọ cao, nguồn điệ n kép

Từ hút bằng máy sang hút bằng tay
Máy hút sữa có thể thích ứng với nhu cầu củ a mẹ . Đây
là lý do tại sao máy hút sữa bằng điệ n mới củ a chúng
tôi đượ c thiết kế để dễ dàng chuyể n từ hút bằng máy
sang hút bằng tay với phụ kiệ n tay cầm. Bằng cách này,
mẹ luôn có thể hút sữa theo cách mong muốn.
Đệ m matxa mềm
Đệ m matxa độc đáo củ a máy hút sữa có kết cấu mềm
mại, tạo cảm giác ấm lên cho làn da để kích thích dòng
sữa một cách thoải mái và nhẹ nhàng. Trong quá trình
hút sữa, máy mô phỏng cẩn thận động tác bú mút củ a
bé để kích thích sữa xuống nhanh. Đệ m matxa mềm
đượ c thiết kế mang lại cảm giác thoải mái và đượ c
chăm sóc khi gắn lên ngực.

Máy hút sữa củ a chúng tôi đượ c làm từ chất liệ u tốt và
thiết kế sử dụ ng động cơ có tuổi thọ bền, hỗ trợ hút
sữa với hiệ u suất lâu dài. Nguồn điệ n kép dùng cả pin
4AA và nguồn điệ n cho phép mẹ vắt sữa ở bất cứ nơi
đâu và vào bất cứ lúc nào.
Màn hình ngược sáng, động cơ êm ái

Mức hút được tối ưu hóa
Máy hút sữa đôi mới củ a Philips Avent đượ c thiết kế
để cung cấp sức hút phù hợ p. Chọn trong 4 chế độ
mát xa để kích sữa nhanh hơn và 4 chế độ hút sữa để
việ c hút sữa nhanh trở nên dễ dàng và thoải mái
Chức năng ghi nhớ, thời gian và tạm dừng/bắt đầu
Máy hút sữa đôi mới đượ c thiết kế hoàn toàn trực quan,
dễ sử dụ ng. Chỉ cần nhấn nút tạm dừng nếu mẹ cần
nghỉ ngơi trong quá trình hút và nhấn nút bắt đầu để
tiếp tụ c lại. Chức năng ghi nhớ tự động cũng giúp việ c
lưu các cài đặt ưa thích trở nên đơn giản để mẹ luôn
có thể hút sữa theo cách phù hợ p nhất. Chức năng ghi
nhớ sẽ luôn hiể n thị mức cường độ gần nhất đã sử
dụ ng. Mẹ cũng có thể chọn hút sữa bằng tay nếu
muốn.

Dễ dàng chuyể n đổi mục đích sử dụng
Máy hút sữa có thể thích ứng với nhu cầu củ a mẹ . Đây
là lý do tại sao máy hút sữa bằng điệ n đôi mới củ a
chúng tôi đượ c thiết kế để dễ dàng chuyể n từ hút hai
bình sang hút một bình. Bằng cách này, mẹ luôn có thể
hút sữa theo cách mong muốn. Không cần phải điều
chỉnh hoặc thêm/bỏ phụ kiệ n nào, chỉ cần nhấn để
chuyể n đổi tự động.
Nhẹ và dễ mang đi
Một trong những chiếc máy hút sữa bằng điệ n nhỏ gọn
và nhẹ nhất trên thị trường, máy hút sữa điệ n đôi mới
củ a chúng tôi rất dễ mang theo và phù hợ p để sử dụ ng
bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào. Mặc dù có kích thước
nhỏ nhưng túi này sở hữu nhiều tính năng cao cấp, làm
cho máy hút sữa củ a chúng tôi trở thành một trong
những loại máy hút sữa có kích thước nhỏ nhưng hiệ u
suất cao nhất.
Bình sữa và núm vú thiết kế tự nhiên

Màn hình ngượ c sáng giúp dễ dàng hút sữa ngay cả vào
ban đêm mà không gây ra âm thanh lớn khó chịu. Máy
hút sữa đôi củ a chúng tôi đượ c thiết kế êm ái ở tất cả
các mức độ cài đặt. Tiếng ồn ở mức thấp giúp mẹ hút
sữa một cách kín đáo vào bất kỳ lúc nào, ở bất cứ nơi
đâu, dù có chọn bất kỳ mức độ cài đặt nào.
Dễ dàng cho bé bú sữa mẹ hút ra trực tiếp
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Các thông số
Xuất xứ
Trung Quốc

Dụng cụ đi kèm
Đĩa đệ m kín để bảo quản sữa: 1 pcs

Dụng cụ đi kèm
Đệ m matxa cỡ chuẩn: 1 pcs
Thân máy hút sữa: 1 pcs
Bộ phận đế có dây điệ n: 1 pcs
Màng ngăn dự phòng: 1 pcs
Nắp đậy khi di chuyể n:
1 pcs
Miếng lót thấm sữa: 2 miếng lót thấm sữa ban ngày

Thiết kế
Thiết kế máy hút sữa: Kiể u dáng nhỏ gọn
Thiết kế bình: Dáng bình thiết kế tiệ n dụ ng, Cổ rộng

Dễ sử dụng
Sử dụng máy hút sữa: Tương thích với mọi dòng sản
phẩm bình sữa và bình tập uống

Chất liệ u
Bình sữa: Không chứa BPA*, Polypropylene
Máy hút sữa: Không chứa BPA*, Polypropylene
Núm vú: Không chứa BPA*, Silicon

Máy hút sữa
Chất liệ u: Không chứa BPA*

Các giai đoạn phát triể n
Giai đoạn: Mang thai, 0 - 6 tháng
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Dụng cụ đi kèm
Tay cầm miễ n phí: 1 pcs
Chức năng
Công nghệ sóng theo nhịp điệ u: gần với động tác bú
sữa tự nhiên củ a bé, cho lượ ng sữa nhiều hơn trong
thời gian hút ngắn hơn
Cài đặt: 4 chế độ hút sữa và 4 mức kích thích
Đệ m matxa mềm: kích thích nhẹ nhàng
Từ hút bằng máy sang hút bằng tay: Đượ c thiết kế để
dễ dàng chuyể n từ hút bằng máy sang hút bằng tay
Dụng cụ đi kèm
Bình sữa thiết kế tự nhiên 120 ml: 1 Bình sữa

