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Hiệu năng
Máy hút sữa đôi
Đừng để kích thước đánh lừa bạn. Máy hút sữa điện đôi 
tự động Bistos BT-100 đủ nhỏ và nhẹ để mang theo bất 
cứ đâu mà không ảnh hưởng đến hiệu suất của máy.
Hút đôi giúp tăng hiệu suất và rút ngắn thời gian.

Loại di động nhỏ gọn

Dễ sử dụng
Lắp ráp và tháo rời, vệ sinh, làm khô rất dễ dàng và 
chỉ mất thời gian ngắn.

Tiện lợi
Chế độ sử dụng bộ nhớ thông minh
Chế độ hút sử dụng bộ nhớ, chỉ cần bật nguồn là sử 
dụng ngay. Các mẹ có thể tập trung cho công việc khác. 

Hút tốt và kiểm soát chu trình
10 mức hút và 3 bước điều khiển chu kỳ cho mỗi chế độ

Hoạt động êm ái
Âm thanh hoạt động êm ái không làm phiền mẹ và bé. 
Âm thanh êm dịu mang đến sự yên bình cho giấc ngủ 
của bé và mẹ

Hi bebe Plus

Dễ dàng di chuyển
Pin sạc
Thời gian sử dụng 150 phút sau khi sạc. Không cần 
mang theo bộ nguồn adaptor khi di chuyển

Trọng lượng nhẹ kích thước nhỏ gọn
Kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ giúp mẹ mang theo 
máy đi bất cứ đâu cùng với sản phẩm chăm sóc bé.
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Model BT-100 (Nhỏ gọn)

Hình ảnh
sản phẩm

Bình hút sữa 2 bộ
Áp lực hút 10 mức

Dung Lượng pin 7.4 V Li-ion Polymer(900mA)

Thời gian sử dụng 150 Phút

Thời gian sạc pin 90 Phút

Màn hình hiển thị 3 inch LCD

Chế độ Hút chuẩn, mát xa, sử dụng chức năng bộ nhớ

Kích thước (cao x rộng x sâu) 132×95×49mm

Trọng lượng 260g

Hệ thống hút Hệ thống khép kín (ngăn chảy ngược)

Tự động tắt nguồn 30 phút

Chất liệu BPA Free / Latex Free

Bảo Hành 1 Năm (Máy chính)

Đạt chứng chỉ FDA, CE, ISO13485, GMP

Xuất xứ Hàn Quốc




