
 

 

Philips AVENT
Dobbel elektronisk 
brystpumpe

SCF294/02
Utformet for komfort
Inspirert av naturen
Den unike pumpen er utformet med et elektronisk minne som lar deg ta kontrollen ved 

å lære og fortsette med din personlige pumpestil.

Stimuler og pump
• Myke massasjeputer utløser naturlig laktasjon, akkurat som babyen.
• Det skånsomme vakuumet simulerer at babyen dier, og gir en jevn strøm av melk

Fordeler og funksjoner:
• Ultrabehagelig og effektiv
• Pumper mer melk raskere
• Hastighet, vakuum og rytme kan justeres fritt, det er ingen forhåndsinnst.
• Fullstendig kontroll
• Stillegående, uten anstr. og bærbar



 Myke massasjeputer

Patenterte massasjeputer trekkes inn og ut og 
etterligner babyens sugemønster for å stimulere til 
en rask og naturlig laktasjon.

Skånsomt vakuum
Det skånsomme vakuumet simulerer at babyen dier, 
for å skape en jevn strøm av melk som krever mindre 
pumping.

Patenterte massasjeputer

Fem myke massasjeputer beveger seg forsiktig ut og 
inn sammen med det pålitelige vakuumet. Dermed 
stimuleres det til en rask og naturlig strøm av melk.

Pumper mer melk raskere

Studier har vist at dobbeltpumping øker 
melkeproduksjonen. Denne dobbelte elektroniske 

brystpumpen er den eneste brystpumpen som er 
utformet for å opprettholde samme vakuum- og 
kontrollnivå for begge pumpene, noe som sørger for 
effektiv bruk.

Kontroll som kan varieres
Nyt den fullstendige kontrollen over hastighet, 
vakuum og mønster – du kan også stille inn pumpen 
slik at den er tilpasset babyens egne diebevegelser.

Intuitivt kontrollhåndtak

Alt som kontrollerer pumpen, er innen rekkevidde 
og nær brystet, slik at du enkelt og raskt kan foreta 
justeringer. Det er ikke nødvendig å strekke seg noe 
sted.

Stillegående, uten anstr. og bærbar

Stillegående, uten anstr. og bærbar
SCF294/02

Spesifikasjoner
Drift
• Spenning: 100–240 V

Opprinnelsesland
• England

Følgende er inkludert:
• Flaskestativ/traktdeksel: 4 deler
• Brystmelkbeholder (125 ml / 4 oz): 2 deler
• Brystmelkbeholder (260 ml / 9 oz): 2 deler
• Kjøleelement: 4 deler
• Ekstra myke smokker med gjennomstrømming for 

nyfødte: 2 deler
• Manuelle pumpedeler når du ikke har tilgang til 

strøm: 1
• Reiseveske i mikrofiber: 1 deler
• Reservedeler: 1 deler
• Reisepakke med smokk for nyfødt: 2 deler
• Thinsulate™-veske: 2 deler
• Forseglingsplate: 2 deler
• Dobbel elektronisk brystpumpe: 1 deler

Utviklingstrinn
• Trinn: 0–6 måneder
•
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