
Dubbele elektrische
borstkolf

SCF294/02

Ontworpen voor jouw comfort
Door de natuur ingegeven

Onze unieke borstkolf is ontworpen met een elektronisch geheugen dat jouw persoonlijke kolfstijl onthoudt en

zich op die manier aanpast aan je lichaam.

Zachte stimulatie voor extra kolfkracht

Zachte massagekussens zorgen voor een natuurlijke toeschietreflex, net als een baby

Subtiel vacuüm imiteert het zuigen van je baby voor een constante stroom

Voordelen en functies:

Ultracomfortabel en -effectief

Kolft meer melk in minder tijd af

Snelheid, zuigkracht en kolfritme zijn volledig variabel: geen vooraf ingestelde standen

Eenvoudige bediening

Stil, eenvoudig en handig mee te nemen



Dubbele elektrische borstkolf SCF294/02

Kenmerken Specificaties

Zachte massagekussens

De gepatenteerde massagekussens bewegen

op en neer en simuleren zo het zuigen van de

baby, waardoor een snelle en natuurlijke

toeschietreflex moet worden gestimuleerd.

Zachte zuigkracht

De zachte zuigkracht imiteert het zuigen van je

baby om te zorgen voor een constante

melkhoeveelheid, zodat je minder lang hoeft te

kolven.

Gepatenteerd massagekussentje

Vijf zachte massagekussentjes bewegen op en

neer samen met de betrouwbare zuigkracht.

Het doel hiervan is een snelle en natuurlijke

melkproductie te stimuleren.

Kolft meer melk in minder tijd af

Het is bewezen dat dubbel afkolven de

melkproductie verhoogt. De dubbele

elektronische borstkolf is de enige borstkolf

waarbij beide kolven dezelfde hoeveelheid

zuigkracht en controle behouden voor een

effectief gebruik.

Totale variabele controle

Geniet van de volledige controle over de

snelheid, de zuigkracht en het ritme. Je kunt de

pomp zelfs zo instellen dat de manier van

zuigen overeenkomt met die van je baby.

Intuïtieve bedieningshendel

De bediening van alle functies van de kolf is

binnen handbereik en in de buurt van je borst,

waardoor je de kolf direct en intuïtief kunt

bedienen. Je hoeft nergens naar te reiken.

Stil, eenvoudig en handig mee te nemen

Stil, eenvoudig en handig mee te nemen

Vermogen

Voltage: 100 - 240 V

Land van herkomst

Engeland

Inclusief

Flessenstandaard/afsluiting gietgat: 4 stk

125ml-bewaarflessen voor moedermelk: 2 stk

Bewaarflessen voor moedermelk (260 ml):

2 stk

IJskoelers: 4 stk

Extra zachte speen voor pasgeborenen: 2 stk

Onderdelen voor handmatig kolven voor als

er geen stroom beschikbaar is: 1

Reistas van microvezel: 1 stk

Reserveonderdelen: 1 stk

Reisverpakking voor spenen voor

pasgeborenen: 2 stk

Thinsulate™-tas: 2 stk

Afsluitplaatje: 2 stk

Dubbele elektronische borstkolf: 1 stk

Ontwikkelingsfases

Fases: 0 - 6 maanden
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