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Microlife laktator elektryczny BC300 Maxi 2w1
 

Cena: 449,90 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Microlife

Postać laktator

Typ produktu sprzęt medyczny

Opis produktu
 

Laktator elektryczny Microlife BC300 został zaprojektowany tak, aby naśladować naturalne karmienie dziecka, zapewniając większy
komfort podczas odciągania mleka.

Cechy produktu:

Laktator elektryczny Microlife BC300 posiada systemy podwójnego odciągania. Zastosowana technologia próżniowa z podwójnym
laktatorem może pompować więcej mleka w krótszym czasie niż konwencjonalne laktatory. Udowodniono, że jednoczesne odciąganie
na obu piersiach jest bardziej wydajne i może nawet zwiększyć zdolność do produkcji mleka matki.

Laktator posiada możliwość zamiany do laktatora na jedną piersi.
Idealny dla noworodków. Posiada smoczek z podwójnym zaworem antykolkowym, który zapewnia maksymalną ochronę przed
kolką. Pozostaje napełniony mlekiem, żeby zapobiec spożyciu powietrza.
Latator zasilany jest bateriami lub zasilaczem, aby umożliwić wygodne korzystanie w dowolnym miejscu. Podświetlany
wyświetlacz ułatwia odciąganie pokarmu także w nocy przy zgaszonym świetle.
Butelkę można myć w zmywarce i dezynfekować w mikrofalówce (używając do tego specjalnych woreczków).

Funkcje laktatora Microlife BC300 Maxi:

System podwójnego pompowania zapewnia więcej mleka w krótszym czasie.
Zaprojektowany, aby naśladować naturalny rytm ssania dziecka dzięki 2-fazowej technologii próżniowej.
10 różnych trybów stymulacji i pompowania pomaga matkom wybrać najbardziej wygodne ustawienie pompy dla przepływu
mleka i wygody.
Funkcja pamięci do spersonalizowanego użytkowania.
Duży wyświetlacz z zegarem do łatwego śledzenia zużycia stymulacji i czasu pompowania.
Podświetlany wyświetlacz, który jest czytelny w dzień i w nocy.
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Kompaktowa i przenośna konstrukcja - idealna w podróży.
Zasilanie bateryjne i elektryczne.
Wskaźnik poziomu baterii.
Inteligentne automatyczne wyłączanie po 30 minutach.
Nadaje się do ekspresji jedno i dwustronnej.
Regulowane tryby stymulacji i pompowania pomagają matkom wybrać najbardziej wygodne ustawienie pompy dla przepływu
mleka i wygody.
W pełni wyposażony w butelkę z mlekiem o pojemności 2 x 180 ml (całkowicie bez BPA) z miękkimi silikonowymi poduszkami,
zakrętkami i stojakami, dwoma dopasowanymi zakrętkami, silikonowym smoczkiem o naturalnym kształcie (z nasadką
ochronną) dla łatwego karmienia, zasilaczem i 4x Baterie alkaliczne 1,5 V (AA)
Łatwe przechowywanie i transport dzięki torbie transportowej.

Specyfikacja:

Laktator elektryczny podwójny
2-fazowa technologia próżniowa
Czas pracy na baterii: do 60 minut w ustawieniu maksymalnej mocy odciągania
Maksymalne ciśnienie ssania: -0,32 bar
Tryb pracy: 30min / 30 min
Rozmiar: 130 x 120 x 57 mm
Waga: 330 g
Tryb stymulacji: 10
Tryb odciągania: 10

W zestawie:

Laktator Microlife BC300 Maxi
2x butelka 180 ml
2x nakręcana zatyczka do butelki
Silikonowa nakładka
Silikonowa rurka
Zasilacz
4x bateria AA
Smoczek silikonowy antykolkowy
Zakrętka na smoczek
2x uchwyt na butelkę
Etui do transportu i przechowywania
Adaptery do butelek Philips AVENT oraz NUK (w razie czego urządzenie może być używane z tymi butelkami).
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