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Philips AVENT ISIS
Elektronikus mellszívó

Utazókészlet

SCF292/13
Hőszigetelt táskával és gél jégakkukkal

Puha masszázspárnák

Gyengéd vákuumos szívóhatás

Megjegyzi és folytatja az Ön egyéni fejési 
ritmusát

Hálózati, elemes vagy kézi működés



 

Feszültség
• Feszültség: 100 - 240 V

Származási hely
• Anglia

A következőket tartalmazza:
• Akkumulátorcsomag: 1 db
• Üvegtartó/harangvédő: 1 db
• Anyatej-tároló edény (125 ml): 2 db
• Gél jégakku: 2 db
• Különösen puha, újszülötteknek megfelelő 

átfolyású etetőcumi: 1 db
• ISIS iQ UNO Elektromos mellszívó: 1 db
• Alkatrészek kézi fejéshez, amikor elektromos 

használat nem lehetséges: 1
• Hálózati kábel: 1 db
• Pótalkatrészek: 1 db
•
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