
ntworpen voor uw comfo
O
Geïnspir

Onze unieke

kolfstijl onth

Zacht
• Zach
• Zach

Helpt
• Mee

Op dr
• Via n

Voord
• Ultr
• Kolf
• Voll
• Eenv
• Ger
rt
eerd op de natuur

 borstkolf is ontworpen met een elektronisch geheugen dat uw persoonlijke 

oudt en zich op die manier aanpast aan uw lichaam.
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Philips AVENT ISIS
Dubbele elektrische 
borstkolf

SCF294
Zachte massagekussens



 

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
• ISIS iQ DUO dubbele elektrische borstkolf: 1 stk
• Onderdelen voor handmatig kolven voor als er 

geen stroom beschikbaar is: 1
• Reistas van microvezel: 1 stk
• Netsnoer: 1 stk
• Reserveonderdelen: 1 stk
• Reisverpakking voor spenen: 2 stk
• Thinsulate™-tas: 2 stk
•

Dubbele elektrische borstkolf
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