
Pompă electronică
simplă pentru sân

 

Set "Out and about"

 

SCF292/13

Concepută pentru confort
Inspirată din natură

Pompa noastră unică Out & About fără BPA este concepută cu o memorie

electronică care vă oferă control prin reţinerea preferinţelor dumeavoastră.

Stimulează şi exprimă

Perniţele moi de masaj stimulează detensionarea naturală, la fel ca un bebeluş.

Vacuumul delicat simulează suptul, pt. un debit constant

Trei modalităţi

Cu alimentare de la reţea, baterie şi manual

Ajută alăptarea îndelungată

Mai mult lapte, natural

Avantaje şi caracteristici:

Cu geantă izolată şi ambalaje la rece

Învaţă şi continuă ritmul de pompare



Pompă electronică simplă pentru sân SCF292/13

Repere Specificaţii

Cu geantă izolată şi ambalaje la rece

Tot ce vă trebuie pentru a asigura rezerva cu

lapte şi a colecta şi păstra laptele matern când

sunteţi departe de bebeluş.

Perniţe moi pentru masaj

Perniţele de masaj patentate se flexează

înspre interior şi exterior, simulând acţiunea de

sugere a bebeluşului şi stimulând o

detensionare rapidă şi naturală

Vacuum delicat de aspiraţie

Vacuumul delicat simulează suptul de către

bebeluş, asigurând un debit de lapte constant,

care cere mai puţină pompare.

Învaţă şi continuă ritmul de pompare

Memoria electronică învaţă la atingerea unui

buton, continuă ritmul dumneavoastră de

pompare.

La reţea, baterie şi manual

Suplimentar faţă de reţea, această pompă

electronică poate funcţiona şi cu baterie şi ca

pompă manuală, asigurând flexibilitate totală.

Mai mult lapte, natural

Colectarea vă permite să aveţi mai mult lapte

la dispoziţie, chiar şi atunci când nu puteţi fi

prezentă

 

Alimentare

Tensiune: 100-240 V

Ţara de origine

Anglia

Include

Acumulator: 1 buc.

Suport biberon/capac pâlnie: 2 buc.

Recipient pentru lapte matern (125 ml/ 4 oz):

2 buc.

Recipient pentru lapte matern (260 ml/ 9

oz): 1 buc.

Ambalaj menţinere la rece: 2 buc.

Geantă de călătorie din microfibre: 1 buc.

Cablu de alimentare: 1 buc.

Piese de schimb: 1 buc.

Pachet de voiaj tetină: 1 buc.

Componente pompă manuală pentru cazurile

când nu este disponibilă sursa de energie

electrică: 1
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