
 

 

Philips AVENT
Handkolf

met VIA-bewaarsysteem

SCF290/12
Meer melk, direct bewaren.
Kolven, bewaren en voeden in een handomdraai
Met een handkolf heb je volledige controle over de zuigkracht en het kolfritme. Het is 

klinisch aangetoond dat je met de unieke Philips AVENT-handkolf meer melk kunt 
afkolven dan met een elektrisch kolfapparaat uit het ziekenhuis.

Veilig bewaren en vervoeren
• Lekvrij schroefsysteem

Te combineren met alle Philips AVENT-borstkolven en -spenen
• Gebruik de adapter voor het afkolven en voeden

Klinisch bewezen efficiëntie
• Gepatenteerd massagekussentje

Zachte stimulatie voor extra kolfkracht
• Zachte massagekussens zorgen voor een natuurlijke toeschietreflex, net als een baby

Voordelen en functies:
• Afkolven en bewaren in één eenvoudige stap
• Klinisch bewezen



 Zachte massagekussens

De gepatenteerde massagekussens van de Philips 
AVENT-borstkolf bewegen op en neer en simuleren 
zo het zuigen van de baby, waardoor een snelle en 
natuurlijke toeschietreflex moet worden 
gestimuleerd.

Lekvrij schroefsysteem

Veilig bewaren en vervoeren

Adapter voor het afkolven en voeden

Gebruik de adapter voor het afkolven, bewaren en 
voeden in dezelfde beker.

Gepatenteerd massagekussentje

De vijf zachte massagepunten van de Philips AVENT-
borstkolf trekken samen en ontspannen tijdens het 
kolven om samen met het vacuüm het zuigen van je 
baby na te bootsen.
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Inclusief
• Handkolf: 1 st.
• Steriel verpakte VIA-beker (180 ml): 5 st.
• Deksel voor melkbewaarbeker: 5 st.
• Adapter voor bewaarbeker met melk: 2 st.
• Extra zachte speen voor pasgeborenen: 2 st.
• Reisverpakking voor spenen voor pasgeborenen: 

2 st.
• Reserveonderdelen: 1 st.

Land van herkomst
• Engeland

Ontwikkelingsfases
• Fases: 0 - 6 maanden
•
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