
 

 

Philips AVENT
Sähkökäyttöinen Twin-
rintapumppu

SCF294/02
Suunniteltu mukavaksi
Luonnon inspiroima
Ainutlaatuisessa pumpussa on sähköinen muisti, jonka avulla opit ja muistat oman 

pumppaustyylisi.

Stimuloi ja paina
• Pehmeät hierontatyynyt edistävät maidontuloa
• Hellävarainen tyhjiö jäljittelee lapsen imuliikkeitä

Edut ja ominaisuudet:
• Erittäin mukava ja tehokas
• Pumppaa enemmän maitoa nopeammin
• Portaaton nopeuden, imutehon ja rytmin säätö – ei esiasetuksia
• Ohjaus käden ulottuvilla
• Hiljainen, vaivaton ja kannettava



 Pehmeät hierontatyynyt

Patentoidut hierontatyynyt taipuvat sisään ja ulos, 
mikä muistuttaa lapsen imemistä ja edistää 
maidontuloa.

Imutyhjiö
Hellävarainen tyhjiö jäljittelee lapsen imuliikkeitä ja 
saa aikaan tasaisen maidontulon, mikä vaatii 
vähemmän pumppaamista.

Patentoitu hierontatyyny

Viisi pehmeää hierontatyynyä kääntyvät 
pumppauksen aikana sisään ja ulos tyhjiön mukaan, ja 
imutoiminto imitoi vauvan imemisotetta.

Pumppaa enemmän maitoa nopeammin

Kaksoispumppauksen on todistettu parantavan 
maidontuloa. Sähkökäyttöinen Twin-rintapumppu on 
ainoa rintapumppu, joka säilyttää kummassakin 
pumpussa saman tyhjiötason, mikä varmistaa 
tehokkaan käytön.

Portaaton säätö
Nopeuden, imutehon ja rytmin säätö portaattomasti 
– voit asettaa pumpun vastaamaan lapsesi imurytmiä.

Intuitiivinen säätökahva

Kaikki säädöt sijaitsevat rinnan lähellä ja toimivat 
sormenpäällä hipaisemalla. Voit tehdä tarvittavat 
säädöt heti - kurottamatta.

Hiljainen, vaivaton ja kannettava

Hiljainen, vaivaton ja kannettava
SCF294/02

Tekniset tiedot
Virta
• Jännite: 100 - 240 V

Alkuperämaa
• Englanti

Sisältö
• Pulloteline/suppilon kansi: 4 kpl
• Rintamaidon säilytysastia (125 ml): 2 kpl
• Rintamaidon säilytysastia (260 ml): 2 kpl
• Kylmävaraaja: 4 kpl
• Erittäin pehmeä, hitaan virtauksen tutti: 2 kpl
• Manuaalisen pumpun osat, kun virtaa ei ole 

käytettävissä: 1
• Mikrokuituinen kuljetuslaukku: 1 kpl
• Varaosat: 1 kpl
• Vastasyntyneen matkatuttipakkaus: 2 kpl
• Thinsulate™-kuljetuslaukku: 2 kpl
• Tiivistelevy: 2 kpl
• Sähkökäyttöinen Twin-rintapumppu: 1 kpl

Kehitysvaiheet
• Vaiheet: 0–6 kuukautta
•
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