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 Spectra S1Plus
Electric Breast Pump

Portable & Rechargeable

Spectra Baby S2 Double 
Electric Breast Pump

Lansinoh® Smartpump™ Double Electric 
Breast Pump in with Bluetooth and App

Lansinoh Signature Pro 
Double Electric Portable 

Breast Pump with Tote Bag
MEDELA - Duplo Freestyle MEDELA - single swing Philips Avent Single Electric

Philips Avent Double Electric 
Breast Pump

Tipo: ELÉTRICA / MANUAL / Bluetooth ELETRICA ELETRICA ELETRICA ELETRICA ELETRICA ELETRICA ELETRICA ELETRICA

DUPLA / SIMPLES DUPLA DUPLA DUPLA DUPLA DUPLA SIMPLES SIMPLES DUPLA

Dois ao mesmo tempo ou um por vez.

VOLTAGEM BIVOLT (110 / 220V) BIVOLT (110 / 220V) BIVOLT (110 / 220V) BIVOLT (110 / 220V) BIVOLT (110 / 220V) BIVOLT (110 / 220V) BIVOLT (110 / 220V) BIVOLT (110 / 220V)

FUNCIONA TAMBÉM NA BATERIA 
(PILHAS)? SIM NAO SIM SIM SIM SIM SIM SIM

QUANTO TEMPO DURA A BATERIA? 3 HORAS - não especificado (6 pillhas AA) não especificado (6 pillhas AA)

3 horas de utilização do 
extrator 

(8 pilhas alcalinas AA ou, para 
um desempenho mais 

consistente da bomba, use 
baterias recarregáveis)

1 ½ horas de utilização do extrator 
(8 pilhas alcalinas AA ou, para um 
desempenho mais consistente da 

bomba, use baterias 
recarregáveis)

1 até 3 horas (4 pilhas AA) 1 até 3 horas (4 pilhas AA)

AJUSTA INTENSIDADE DA SUCÇÃO 12 níveis de sucção 12 níveis de sucção 8 níveis de sucção 8 níveis de sucção 9 níveis de sucção 9 níveis de sucção 3 níveis de sucção 3 níveis de sucção

MATERIAL DO COPO QUE ENCOSTA 
DO SEIO

PLÁSTICO PLÁSTICO SILICONE SILICONE PLÁSTICO PLÁSTICO SILICONE SILICONE

TAMANHO DO COPO FUNIL (SEIO) Funil  (24 mm / 28MM) Funil  (24 mm / 28MM) Funil  (25 mm / 30.5MM) Funil  (25 mm / 30.5MM) Funil PersonalFit M (24 mm) Funil  (25 mm) Funil  (25 mm)

BPA - Todos os materiais que entram
contato com o leite materno são

Sem BPA
BPA FREE BPA FREE BPA FREE BPA FREE BPA FREE BPA FREE BPA FREE BPA FREE

POSSUI PAINEL DIGITAL SIM SIM SIM SIM SIM NAO NAO NAO

TEMPORIZADOR SIM SIM SIM SIM SIM NAO

LUZ NOTURNA SIM SIM NAO NAO SIM

MAIS DETALHES

Possui uma válvula entre o 
copo e o cano de proteção 
contra possíveis bactérias e 

fungos.

Possui uma válvula entre o 
copo e o cano de proteção 
conta possíveis bactérias

FLEXÍVEL E HIGIÊNICO: Um design de 
sistema fechado higiênico evita que o leite 

materno retorne no motor ou na 
tubulação para ajudar a prevenir fungos e 

bactérias. Conecta com aplicativo do 
smartphone

FLEXÍVEL E HIGIÊNICO: Um 
design de sistema fechado 
higiênico evita que o leite 

materno retorne no motor ou 
na tubulação para ajudar a 
prevenir fungos e bactérias.

A memória permite definir um 
nível de sucção com o qual se 

sente confortável e é 
automaticamente acionado 

quando utiliza o extrator.

Sistema fechado bem higienico 
sem que o leite transita pelos 

tubos.
Sem derramamento de leite 

nos tubos.

Sistema fechado bem higienico 
sem que o leite transita pelos 

tubos.
Sem derramamento de leite 

nos tubos.

O QUE INCLUI

Bomba Dupla; bateria 
recarregável; conchas de 

mama de 24 e 28 mm, (2) 
conjunto de tubos, 2 garrafas 

com tampas

Bomba Dupla; adaptador de 
tomada, conchas de mama de 
24 e 28 mm, (2) conjunto de 
tubos, 2 garrafas com tampas

(1) bomba Lansinoh Smartpump com 
Bluetooth®;

(1) conjunto de expressão do leite 
materno,

2 corpos de flange do peito,
2 diafragmas,

2 tampas de diafragma,
4 válvulas brancas,

Tubulação e conector Smartpump;
(2) flanges ComfortFit® de 25 mm;

(2) flanges ComfortFit® de 30,5 mm;
(4) garrafas e tampas de armazenamento 

de leite de 5 oz;
(2) bicos e tampas NaturalWave®;

(1) sacola elegante;
(1) bolsa de gelo;

(1) adaptador energia

1 bomba de mama elétrica 
dupla Lansinoh Signature Pro
2 Garrafas de Amamentação 

Lansinoh (5oz)
2 flanges ComfortFit (25mm)

2 corpos de flange
2 diafragmas

2 tampas de diafragma
2 colares

2 discos de vedação
2 válvulas brancas (2 extras)

3 tubos de conexão
Conector da tubulação de 1 Y

1 conector da bomba
1 adaptador CA

1 sacola

Bomba Dupla; Sacola para 
armazenar; bateria 

recarregável; Adaptador CA / 
carregador; 4 garrafas e 
tampas; bolsa térmica 

removível e bolsa de gelo; kit 
de bombeamento duplo com 
conchas de mama de 24 e 27 
mm, (2) corpos de escudos, 

(2) membranas, (1) conjunto 
de tubos

Motor, concha/funil, mangueira, 
membranas, 1 frasco de leite com 

tampa, adaptor de tomada, 1 
Suporte para apoiar a garrafa 
plastica, 1 menbrana, 1 fita, 1 

saco para guardar

1 Bomba de mama elétrica: 1 
1 Unidade base incl. tubulação 

1  pcs
Almofada de massagem 
grande (25 mm):  1 pcs

mamadeira bico 
pétala/natural4oz / 1 unid.

Capa de viagem: 1 pcs
Disco de vedação para 

armazenamento de leite: 1 
unid.

Pacotes de amostras de 
almofada de peito: 2pcs 
(almofadas de 2 dias e 2 

almofadas de noite)

1 Bomba de mama elétrica: 2
Unidades base incl. tubulação 

2  pcs
Almofada de massagem 
grande (25 mm):  2 pcs

mamadeira bico 
pétala/natural4oz / 1 unid.

Capa de viagem: 1 pcs
Disco de vedação para 

armazenamento de leite: 2 
unid.

Pacotes de amostras de 
almofada de peito: 2pcs 
(almofadas de 2 dias e 2 

almofadas de noite)

PREÇO  PRATICADO dez/19** US$ 199.99 US$ 159.99 US$ 139.00 US$ 59.90 US$ 244.00 US$ 153.00 US$ 99.90 US$ 127.00

** preço sugerido nos princiapis sites 
americanos

TOP MODELOS DE BOMBA DE TIRAR LEITE


