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Απόδοση

Τεχνολογίας Αντλησης 2 φάσεων
Μην αφήνετε το μέγεθος να σας ξεγελά. 
Το Hi-bebe plus είναι μικρό και αρκετά 
ελαφρύ για να μεταφερθεί οπουδήποτε, 
χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την απόδοσή 
του. Η άντληση 2 φάσεων και η υψηλή 
πίεση κάνουν την απογάλακτιση πιο  
σύντομη σε χρόνο.

Ακρίβεια και κύκλοι ελέγχου 
10 βήματα άντλισης και 3 κύκλοι ελέγχου για 
κάθε mode λειτουργίας βοηθούν στην 
άντληση σε άνετο επίπεδο. 
Η απογαλάκτιση δεν δημιουργεί καμία 
ενόχληση. 

Αθόρυβη λειτουργία 
Με αθόρυβη λειτουργία για την μητέρα και το 
νεογνό.  Δεν ενοχλεί ή παρεμποδίζει τον ύπνο του
 νεογνού.

Οι παραγώμενες φυσαλίδες από την 
αντλία φράζονται από το διάφραγμα 
παρεμποδίζοντας μολύνσεις. 
Επιπρόσθετα , η δομή παρεμποδίζει 
την παλινδρόμιση του γάλακτος προς
 το σωλήνα και την αντλία.

Κλειστό σύστημα άντλησης
Ελεύθερο από BPA & Latex 
Όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή 
με το μητρικό γάλα είναι 
κατασκευασμένα από υλικά 
απευλευθερωμένα από  BPA και Latex.

Φορητότητα

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Αυτονομία για 2,5 ώρες χωρίς να
 απαιτείται φορτιστή στο ρεύμα. 
Ξενοιάστε από τα καλώδια και 
τις συνδέσεις.

Πολύ ελαφρύ και μικρό
Μπορεί τα νεογνά να είναι μικρά αλλά 
συνήθως ο απαραίτητος εξοπλισμός που 
χρειάζονται δεν είναι. Το μικρό μέγεθος και
 ελάχιστο βάρος βοηθά στην εύκολη 
μεταφορά οπουδήποτε επιθυμεί η μητέρα.

Ακρίβεια 

'Ανεση Καπάκι διαφράγματος

Διάφραγμα                                                      Χωάνη

Κάτω πώμα 
διαφράγματος

Φράγμα Χωάνης

Καπάκι Χωάνης 

Μπουκάλι
 γάλακτος

Έξυπνη μνήμη  
Μόλις ρυθμίσετε το σύνηθες επίπεδο 
και χρόνο λειτουργίας της κάθε 
λειτουργίας , κλείνοντας τη συσκευή 
όλα αποθηκεύονται. Η μητέρα δεν 
χρειάζεται να ξαναρυθμίσει και να 
αποσυντονιστεί. Μέχρι και  40 
συχνότητες μπορούν να 
αποθηκευτούν. 

Ευκολία στη χρήση
Η συναρμολόγηση  &  
αποσυναρμολόγηση, ο 
καθαρισμός και το στέγνωμα 
είναι πολύ εύκολη διαδικασία 
και απαιτεί ελάχιστο χρόνο. 

Υγιεινή
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο BT - 100

Κωδικός 100S 100D
ΣΕΤ Χωάνης & Μπουκάλι 1 σετ 2 σετ

Μέγεθος Χωάνης                           24mm (προαιρετικά: 21 / 27mm)

Υλικά                    Απελευθερωμένο από ΒPA  Latex 

Οθόνη                                                                 3”  LCD

Mode Λειτουργίας                        Άντληση,

Warranty                                1  έτος

Διαστάσεις (HxWxD) 132 x 95 x 49mm

Βάρος                                                                      260g

Πιστοποιητικά FDA, CE, ISO13485, GMP

Πρόλευση Κορέα

Μονής άντλησης προαιρετικά 

Χωάνες διαθέσιμες σε  21 / 24 / 27mm

έως    -270mmHg                   Ένταση άντλησης                                     -20 

 Χειρομάλαξη, Μνήμη

to 

Επίπεδα άντλησης 10  επίπεδα

Κύκλος άντλησης                 24 to 70 κύκλοι/λεπτό            

Επίπεδα κύκλων 3 κύκλοι

Αυτόματη απενεργ. 30 λεπτά

Σύστημα άντλησης            (Κλειστό σύστημα   (αποφυγή παλινδόμησης) 

Τύπος μπαταρίας  Λιθίου (  

Μπαταρίας   

900mA)

Αυτονομία μπαταρίας 2.5 ώρες 

Διαρκεια Φόρτισης                                           1.5 ώρα


