
Laktator
elektroniczny

 

Zestaw spacerowy

 

SCF292/13

Zaprojektowany dla wygody
Inspirowany naturą

Wyjątkowy laktator przenośny firmy Philips został wyposażony w pamięć

elektroniczną zapamiętującą indywidualny rytm odciągania pokarmu.

Pobudza laktację i efektywnie odciąga pokarm

Miękkie nakładki masujące umożliwiają naturalne uwalnianie pokarmu podobnie, jak

ssanie dziecka

Delikatne podciśnienie symuluje odruch ssania i utrzymuje stały dopływ mleka

3 sposoby używania

Zasilanie sieciowe, baterie, bez zasilania - ręcznie

Pomaga dłużej karmić piersią

Więcej pokarmu, naturalnie

Zalety i właściwości:

W zestawie izolowana torba podróżna i kompresy chłodzące

Zapamiętuje i powtarza rytm odciągania



Laktator elektroniczny SCF292/13

Zalety Dane techniczne

W zestawie izolowana torba podróżna i

kompresy chłodzące

Zawiera wszystko co potrzebne do odciągania i

przechowywania pokarmu, dzięki czemu nigdy

go nie zabraknie.

Miękkie nakładki masujące

Opatentowane nakładki masujące wyginają

się do wewnątrz i na zewnątrz, symulując

ssanie dziecka i stymulując szybkie, naturalne

wydzielanie pokarmu.

Delikatna siła ssania

Delikatne podciśnienie symuluje odruch

ssania u dziecka, co pozwala utrzymać

wypływ pokarmu i zmniejszyć intensywność

pompowania.

Zapamiętuje i powtarza rytm odciągania

Pamięć rejestruje rytm, a po naciśnięciu

przycisku kontynuuje w tym samym tempie.

Zasilanie sieciowe, baterie, bez zasilania -

ręcznie

Oprócz zasilania z sieci, ten pojedynczy

laktator elektroniczny można zasilać bateriami

oraz obsługiwać ręcznie – zapewnia to

wszechstronną elastyczność użytkowania.

Więcej pokarmu, naturalnie

Odciąganie pokarmu z piersi pozwala stworzyć

zapas naturalnego mleka nawet pod

nieobecność matki

 

Zasilanie

Napięcie: 100–240 V

Kraj pochodzenia

Anglia

Zawartość zestawu

Akumulator: 1 szt.

Stojak na butelkę/pokrywka na lejek: 2 szt.

Pojemnik na pokarm (125 ml): 2 szt.

Pojemnik na pokarm (260 ml): 1 szt.

Wkładka chłodząca: 2 szt.

Torba podróżna z mikrowłókien: 1 szt.

Przewód zasilający: 1 szt.

Slajdy zapasowe: 1 szt.

Podróżny pojemnik na smoczki dla

noworodków: 1 szt.

Części do ręcznej obsługi pompy (gdy brak

dostępu do prądu): 1

Etapy rozwoju

Etapy: 0–6 miesięcy
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