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Philips Avent is trots op haar 35 jaar klinische ervaring in babyvoeding 
en de ontwikkeling en vervaardiging van producten die precies zijn 
afgestemd op wat je nodig hebt. Producten die geïnspireerd zijn op 
de natuur, die werden ontwikkeld na uitvoerig onderzoek en 
klinische testen. En, nog belangrijker, die het resultaat zijn van wat 
mama's als jij ons vertellen. 

Onze producten ondersteunen de keuzes die je maakt, of je nu  
voor borstvoeding, flesvoeding of een combinatie van beide kiest.  
Naarmate je baby groeit, kunnen de producten, dankzij hun 
verwisselbare functies, worden aangepast aan de veranderende 
behoeften van je baby. We staan voor je klaar om je te helpen  
je baby de beste start in het leven te geven.

Bezoek onze website www.philips.nl/avent of  
www.philips.be/avent om te zien hoe we je kunnen helpen.

Een mama wil vanaf de geboorte altijd 
het beste voor haar baby. Bij jou is dat 
niet anders. En het doet deugd te weten 
dat je kunt rekenen op de raad van 
deskundigen om zorg te dragen voor 
jezelf en je baby.

Luisteren, 
leren, innoveren
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Moedermelk is zonder twijfel de beste start die je baby kan krijgen. 
Moedermelk biedt immers een natuurlijke bescherming tegen 
infecties en draagt bij tot de gezondheid en ontwikkeling van je baby.

Ons gamma van borstkolven en borstverzorgings  accessoires helpen 
je bij de borstvoeding en zorgen ervoor dat je je baby zo makkelijk 
en comfortabel mogelijk kunt laten genieten van alle goede 
eigenschappen van moedermelk.

Borstvoeding
Geïnspireerd door baby’s.  
Comfortabel voor mama’s.
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Past op 99,98% van alle borstvormen 
en tepelformaten2. Het siliconen 
kussen past zich voorzichtig aan de 
vorm en de grootte van de tepel aan. 

Stem elke sessie nauwkeurig 
af op je behoeften met de 8 
stimulatie- en 16 kolfinstellingen 
voor gepersonaliseerd kolven. 

Met minder dan 50 dB onze stilste 
borstkolf ooit, zodat je discreet en 
comfortabel kunt kolven. 

Klinisch bewezen comfortabele 
kolfpositie3. Voel je ontspannen terwijl 
je kolft dankzij het ontwerp waardoor 
je in een rechte positie kunt zitten, 
zonder naar voren te hoeven leunen.

“ Onze stilste 
borstkolf ooit.”

*Studie bij gebruik van de dubbele elektrische borstkolf door 50 Belgische vroedvrouwen (08/2020)

Geïnspireerd 
door baby’s. 
Comfortabel 
voor mama’s.

8

One size  
fits all

No.1
aanbevolen merk
door moeders
wereldwijd1

Nieuw

van de
vroedvrouwen
96%

beveelt de kolf aan*



De nieuwe manier van kolven, geïnspireerd door hoe baby’s drinken
Betreed een nieuw tijdperk van kolven met een perfecte balans tussen zuig- en tepelstimulatie, 
geïnspireerd door de natuurlijke manier waarop baby’s drinken. Onze nieuwste Philips Avent 
elektrische borstkolven zorgen voor een maximale melkstroom en passen zich voorzichtig aan 
aan jouw tepelgrootte en -vorm. 

De natuurlijke drinkbeweging van baby’s: De Natural Motion technologie van de borstkolf:

Natural Motion technologie
Onze meest geavanceerde technologie combineert 
zuigkracht en tepelstimulatie, net als bij een baby, voor 
een snellere, natuurlijke melkstroom.

Borstkolf comfortabeler dan ooit

Moedermelk is de beste start voor baby’s. Philips is het nummer 1 aanbevolen merk voor 
borstkolven en borstverzorgingsaccessoires door moeders wereldwijd. Een perfecte 
combinatie dus! Jouw baby geniet van alle goede eigenschappen van moedermelk doordat jij 
comfortabeler dan ooit kunt kolven met onze innovatieve, comfortabele en stille borstkolven. 

1 Op basis van de GemSeek online tevredenheidsenquête in december2015, waarbij meer dan 9000 vrouwelijke gebruikers van merken en producten voor 
kinderen werden bevraagd. 2 Kijk op philips.be/avent 3 Gebaseerd op resultaten van klinische productonderzoeken met 20 deelnemers (2019); 90% van de 
deelnemers vindt de kolfpositie comfortabel (enkel elektrisch); 95% van de deelnemers vindt de kolfpositie comfortabel (dubbel elektrisch).  
4 Op basis van de starttijd van de melkstroom (tijd tot Milk Ejection Reflex - MER) resultaten.

De baby hapt aan. Een zacht borstschild 
wordt op de borst en tepel 
geplaatst.

De baby combineert 
zuigkracht en knijpende 
beweging van de tong, drukt 
de tepel tegen het gehemelte 
en stimuleert de tepel.

De kolf combineert zuigkracht 
en knijpende beweging, 
gebruikmakend van zachte 
masserende bewegingen,  
net als een baby.

Deze natuurlijke 
drinkbeweging stimuleert de 
meest optimale melkstroom. 

Deze Natural Motion 
technologie stimuleert een 
snellere melkstroom4.

1 1

2 2

3 3
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Enkele elektrische borstkolf
De enkele elektrische comfortabele borstkolf is 
ideaal voor moeders die vaak kolven en met  
één druk op de knop een maximale melkstroom 
willen opwekken.

•  Snellere melkstroom dankzij het massagekussen1

•  Past zich aan aan de vorm en grootte van je tepel
•  Klinisch bewezen comfortabele kolfpositie door uniek ontwerp
•  8 stimulatie- en 16 kolfinstellingen voor gepersonaliseerd kolven
•  Sla je favoriete instellingen op
•  Pauzeer wanneer je maar wilt
•  Stille pomp in een slank model, voor discreet afkolven op elk moment
•  Eenvoudig gebruiken en schoonmaken

Enkele elektrische borstkolf oplaadbaar 
Ideaal voor moeders die zo flexibel mogelijk willen 
zijn in waar en wanneer ze kolven. Geschikt voor 
onderweg dankzij de oplaadbare batterij. 
Monitor je kolftijd met het digitale timerdisplay. 

SCF395/11

1 Op basis van de starttijd van de melkstroom (tijd tot Milk Ejection Reflex - MER) resultaten. 

Enkele elektrische borstkolf

10

SCF396/11



•  Dubbele borstkolf voor meer melk in minder tijd 
•  Snellere melkstroom dankzij het massagekussen1

•  Past zich aan aan de vorm en grootte van je tepel
•  Klinisch bewezen comfortabele kolfpositie door uniek ontwerp
•  8 stimulatie- en 16 kolfinstellingen voor gepersonaliseerd kolven
•  Sla je favoriete instellingen op
•  Pauzeer wanneer je maar wilt
•  Stille pomp in een slank model, voor discreet afkolven op elk moment
•  Met handige reistas en isolatietasje
•  Eenvoudig gebruiken en schoonmaken

2 Een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep om afkolfmethoden te vergelijken na een vroeggeboorte (Jones et al ADC 2001;85:F91).

Dubbele elektrische borstkolf oplaadbaar
Ideaal voor moeders die zo flexibel mogelijk 
willen zijn in waar en wanneer ze kolven. 
Geschikt voor onderweg dankzij de oplaadbare 
batterij.  Monitor je kolftijd met het digitale 
timerdisplay. Met handige reistas en isolatietas.
 

Dubbele elektrische borstkolf
Met deze comfortabele dubbele elektrische 
borstkolf kolf je makkelijk beide borsten tegelijk 
af, met een maximale melkstroom. Het is niet 
alleen de perfecte manier om tijd te besparen, 
maar bovendien kan het tegelijk afkolven 
van beide borsten ook de melkproductie 
bevorderen2.

Dubbele elektrische borskolf
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SCF397/11 SCF398/11

Meer 
melk in 
minder 

tijd

Meer 
melk in 
minder 

tijd



* Past op alle tepelmaten tot 30 mm.

Ieder type heeft minimaal inbegrepen: 1x Natural-fles 125 ml, 1x afsluitplaatje, 1x een afdekhoes 
voor het kussen, 2x wegwerpborstkompressen

Welke elektrische 
borstkolf kies jij? 
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Geïnspireerd door baby’s. 
Comfortabel voor mama’s.

vv

Enkele 
elektrische 
borstkolf
SCF395/11

Enkele elektrische 
borstkolf - 
oplaadbaar

SCF396/11

Dubbele 
elektrihsche 

borstkolf
SCF397/11

Dubbele 
elektrische 
borstkolf - 
oplaadbaar

SCF398/11

Zacht en adaptief siliconen kussen (1 maat)* 
voor comfort en stimulatie ü ü ü ü
Rechtop kolven 
in plaats van vooroverleunen ü ü ü ü
8 stimulatie- en 16 kolfinstellingen 
voor gepersonaliseerd kolven ü ü ü ü
Stille pomp  
voor discreet afkolven op elk moment ü ü ü ü
Geheugenfunctie  
slaat al je favoriete instellingen op ü ü ü ü

Pauze functie pauzeer wanneer je maar wilt ü ü ü ü
Micro USB adapter ü ü ü ü
Digitale timerfunctie  
voor het monitoren van je kolftijd ü ü

Oplaadbare batterij voor kolven onderweg ü ü
Inclusief reistas ü ü

Inclusief isolatietasje ü ü

Alleen gebruik 
met snoer

Alleen gebruik 
met snoer



Geïnspireerd door baby’s. 
Comfortabel voor mama’s.

vv

Enkele 
elektrische 
borstkolf
SCF395/11

Enkele elektrische 
borstkolf - 
oplaadbaar

SCF396/11

Dubbele 
elektrihsche 

borstkolf
SCF397/11

Dubbele 
elektrische 
borstkolf - 
oplaadbaar

SCF398/11

Zacht en adaptief siliconen kussen (1 maat)* 
voor comfort en stimulatie ü ü ü ü
Rechtop kolven 
in plaats van vooroverleunen ü ü ü ü
8 stimulatie- en 16 kolfinstellingen 
voor gepersonaliseerd kolven ü ü ü ü
Stille pomp  
voor discreet afkolven op elk moment ü ü ü ü
Geheugenfunctie  
slaat al je favoriete instellingen op ü ü ü ü

Pauze functie pauzeer wanneer je maar wilt ü ü ü ü
Micro USB adapter ü ü ü ü
Digitale timerfunctie  
voor het monitoren van je kolftijd ü ü

Oplaadbare batterij voor kolven onderweg ü ü
Inclusief reistas ü ü

Inclusief isolatietasje ü ü
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(1) Op basis van de starttijd van de melkstroom (tijd tot Milk Ejection Reflex - MER) resultaten.

Comfortabele manuele borstkolf
Ideaal voor moeders die vaak kolven en een maximale melkstroom willen opwekken.
• Klinisch bewezen comfortabele kolfpositie door uniek ontwerp 
•  Snellere melkstroom dankzij het massagekussen (1)

• Past zich aan aan de vorm en grootte van je tepel
•  Inclusief Natural zuigfles (125 ml) en speen (0m+) voor gemakkelijk combineren van borst- en 

flesvoeding
•  Geschikt voor ons volledige gamma voedingsproducten
• Wordt geleverd met alles wat je nodig hebt om te kolven, te bewaren en te voeden

SCF430/13

SCF430/10

Manuele borstkolf met bewaarbekers voor 
moedermelk
Deze borstkolf met bekers maakt het gemakkelijk 
om één en dezelfde beker te gebruiken voor 
kolven, bewaren en voeden. Dankzij 3 bijgeleverde 
bekers heb je zo altijd een voorraadje moedermelk 
binnen handbereik.
• 1 afkolfset met handvat
• 1 kussenhoes
• 2 wegwerpborstkompressen
• 3 navulbare bewaarbekers en 1 adapter
• 1 speen 0m+

Nieuw

Nieuw
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Kleuren en ontwerp kunnen verschillen afhankelijk van beschikbaarheid.

Kleuren en ontwerp kunnen verschillen afhankelijk van beschikbaarheid.

SCF430/16

SCD395/21

Elektrische borstvoedingsset met enkele borstkolf
Handige set bestaande uit een elektrische borstkolf, Natural zuigflessen, spenen,  
bewaarbekers voor moedermelk en borstkompressen.
Inhoud verpakking:
•  1 enkele elektrische comfortabele borstkolf
•  1 Natural zuigfles (125 ml)
•  1 Natural zuigfles (260 ml)
•  1 speen 0m+
•  Afsluitplaatje voor melkopslag
•  10 navulbare bewaarbekers voor moedermelk (180 ml)
•  4 wegwerpborstkompressen voor overdag en ‘s nachts

Manuele borstvoedingsset
Handige set bestaande uit een borstkolf, 
Natural zuigflessen, spenen, bewaarbekers  
voor moedermelk en borstkompressen.
Inhoud verpakking:
• 1 afkolfset met handvat
• 1 Natural zuigfles (125 ml)
• 1 Natural zuigfles (260 ml)
• 1 speen 0m+
• 6 wegwerpborstkompressen
• 1 afsluitplaatje
• 3 navulbare bewaarbekers en 1 adapter
• 1 kussenhoes
• 1 isolerend etui

Nieuw
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Elke vrouw is anders en ervaart borstvoeding ook anders. Philips Avent biedt een gamma van 
accessoires om je te helpen bij een aantal problemen die je zou kunnen ondervinden.

2-in-1 thermokompressen 
Kalmeer gevoelige borsten met deze verzachtende thermo kompressen om het geven van 
borstvoeding gemakkelijker te maken voor jou en je baby. Werkt stimulerend en verzachtend. 
Koud gebruik: voor pijnlijke of gezwollen borsten. Warm gebruik: om vóór het voeden de 
melktoevoer te stimuleren. Worden geleverd met zachte hoezen voor meer huidcomfort.  
Bevat 2 thermokompressen en 2 zachte hoezen.
SCF258/02

Borstvoedingsaccessoires

Wegwerpborstkompressen voor overdag en ’s nachts
De Philips Avent-wegwerpborstkompressen helpen je tijdens het borstvoeden en zorgen dag 
en nacht voor een comfortabel en droog gevoel. Ultradun en voorgevormd en zo ontworpen dat 
ze onzichtbaar zijn onder je kleren, voorzien van een plakstrip om ze op hun plaats te houden. 
Ultradroog door meerdere superabsorberende lagen met unieke vloeistofkanaaltjes en een 
ondoorlaatbare laag die het vocht in het kompres vasthoudt. Superzacht aanvoelend met een 
zijdezachte toplaag en ademende, natuurlijke materialen. Dermatologisch getest. Individueel 
verpakt voor extra hygiëne.
SCF254/24 24 pads 

SCF254/61 60 pads

Ultra comfort
en vertrouwen
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Niplette™
Platte of ingetrokken tepels kunnen een 
probleem vormen voor vrouwen die borstvoeding 
willen geven. Door de zachte zuigkracht van de 
Niplette™ trekt de tepel naar buiten in een klein 
plastic hoedje ter grootte van een vingerhoedje. 
Als je de Niplette™ een aantal weken draagt, blijft 
de tepel naar buiten staan.
SCF152/01 Niplette™ 1 stuk

Borstschelpset 
Je draagt deze borstschelpen in je BH om je tepels tegen 
schuren te beschermen en lekkende borstvoeding op 
te vangen. De borstschelpen met ventilatieopeningen 
zorgen voor luchtcirculatie. Ze beschermen pijnlijke en 
gebarsten tepels, waardoor deze sneller herstellen. 

Inhoud verpakking:  
• 2 borstschelpen met ventilatieopeningen 
• 2 melkopvangschelpen 
• 2 ultrazachte siliconen steunkussentjes
SCF157/02

Tepelbeschermers 
Deze tepelbeschermers beschermen pijnlijke en gebarsten tepels tijdens het voeden. Ze 
hebben de vorm van een vlinder om je baby meer huidcontact te geven met je borst. Je baby 
kan je huid nog steeds voelen en ruiken en kan door te zuigen de melktoevoer stimuleren. 

Inhoud verpakking: 2 tepelbeschermers.

NB: Tepelbeschermers zijn alleen bedoeld om te gebruiken als je pijnlijke tepels of tepelkloven hebt en  
mogen alleen op advies van een zorgprofessional gebruikt worden. 

SCF153/01 smalle tepelbeschermers - 15 mm

SCF153/03 standaard tepelbeschermers - 21 mm

Sterilisatiedoosje: 
Binnen 10 min. eenvoudig te 
reinigen in de hygiënische 
opbergdoos

Vlindervorm 
voor meer 

huidcontact

321
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*  Één systeem - vele mogelijkheden. Dit veelzijdige compacte systeem maakt het gemakkelijk om één en dezelfde beker te gebruiken voor kolven, 
bewaren en voeden. Zo heb je altijd een voorraadje moedermelk binnen handbereik. De voorgesteriliseerde bewaarbekers kunnen verschillende keren 
worden gebruikt totdat ze tekenen van slijtage beginnen te vertonen. Steriliseer alle bekers, deksels en adapters telkens voor gebruik.

Moedermelkbewaarbekers*

• 5 navulbare bewaarbekers (180 ml)
• 5 herbruikbare afsluitdeksels
SCF619/05

Moedermelkbewaarset*

•  10 navulbare bewaarbekers (180 ml)
•  10 herbruikbare afsluitdeksels
•   2 borstkolf-adapters (te gebruiken  

met Natural en Classic+ spenen)
SCF618/10

Moedermelkbewaarzakjes
•  25 voorgesteriliseerde zakken (180 ml)
•  Veilige, lekvrije dubbele ritssluiting om je 

moedermelk veilig te bewaren
•  Vriezerbestendig met versterkte naden 

en dubbellaagse zak
SCF603/25

Nieuw
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Eenvoudig te combineren 
met borstvoeding

Flesvoeding

Flesvoeding

Niets gaat boven borstvoeding, maar als je beslist hebt om 
flesvoeding te geven dan is het een hele geruststelling om te 
weten dat Philips Avent altijd de beste oplossing kan bieden. 
Dankzij bijna 35 jaar klinische ervaring in babyvoeding zijn  
onze zuigflessen altijd precies afgestemd op wat jij en je baby 
nodig hebben. 

Hierbij maken we onderscheid in Natural en Anti-colic zuigflessen. 
We stellen ze graag even kort aan je voor:

De Natural zuigfles maakt flesvoeding natuurlijker dan ooit.  
Dankzij de borstvormige speen kan de baby nu gemakkelijk 
aan de borst en van de fles drinken. Zo geniet je baby van alle 
voordelen van moedermelk, ook al ben je er niet.

De Anti-colic zuigfles is onze nieuwste innovatie. Dankzij het 
unieke AirFree ventiel blijft de speen vol melk, ook in een 
horizontale positiie. Hierdoor wordt de kans op darmkrampjes 
maar ook reflux verminderd, omdat je je baby in een meer  
zittende houding de fles kunt geven.



Natural  
zuigfles

Natural-spenen 
in verschillende 
toevoersnelheden

Anti-colic spenen 
met verschillende 
toevoersnelheden

Natuurlijke borstvormige  
speen met een 
verbeterd flexibel, 
spiraalvormig design

Houdt de melk binnen
en de lucht buiten

Anti-colic 
zuigfles tegen 
darmkrampjes 
en reflux

Kies de juiste zuigfles  
voor je baby

Speen in de vorm 
van een borst

Makkelijk te combineren 
met borstvoeding

Ontworpen om darm-
krampjes en ongemak 
te verminderen

Houdt de speen 
vol melk

Natuurlijk aanleggen

Makkelijker te reinigen 
en te monteren

Ontworpen om 
boertjes en reflux 
te verminderen

Maakt zittend 
voeden makkelijker

*  Op de leeftijd van twee weken, vertoonden 
baby’s die gevoed werden met een Philips 
Avent-flesje minder neiging tot darmkrampjes 
in vergelijking met de baby’s die met een 
normaal flesje werden gevoed en een 
significante vermindering van het onrustige 
nachtelijke gedrag ten opzichte van baby’s die 
gevoed werden met een flesje van een ander 
hoogkwalitatief merk.

Klinisch 
bewezen dat het 
darmkrampjes 

vermindert*
ultra zacht
en flexibel
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De natuurlijke manier om 
flesvoeding te geven “ Mijn baby is heel tevreden 

met de borstvormige speen. 
Hij hapte aan en aanvaardde 
de speen meteen; dit maakt 
het voor mijn baby makkelijker 
om te wisselen tussen borst- 
en flesvoeding.”

Onze Natural zuigfles maakt het makkelijker  
om borst- en flesvoeding te combineren.  
Dit is onze meest natuurlijke zuigfles ooit, met 
een borstvormige speen die het natuurlijk 
aanleggen stimuleert, net als aan de borst, 
unieke comfortkussentjes die voor zachtheid 
en flexibiliteit zorgen en een innovatief 
antikolieksysteem.

Natural zuigflessen
Eenvoudig te combineren  
met borstvoeding 
Onze meest innovatieve fles tot nu toe

Natuurlijke 
borstvormige speen 
met een verbeterd 
flexibel, spiraalvormig 
design

Vernieuwde 
speen

ultra zacht
en flexibel



De meest natuurlijke manier om flesvoeding te geven
Onze nieuwe fles maakt flesvoeding voor je baby en jezelf natuurlijker. De speen heeft een uniek 
ontwerp met kussentjes dat lijkt op een borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het 
voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.
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Natural zuigfles 125 ml (PP*) 
Met zachte Philips Avent Natural speen voor 
pasgeborenen. Ideaal voor kleine voedingen, 
sap of water.
SCF030/17 1x 125 ml 

SCF030/27 2x 125 ml 

Natural zuigfles 260 ml (PP*) 
Met zachte, langzame Philips Avent Natural 
speen. Ideaal als volgende stap na de fles 
van 125 ml.

Natural zuigfles 330 ml (PP*) 
Met zachte, medium Philips Avent Natural 
speen. Ideaal als volgende stap na de fles 
van 260 ml.
SCF036/17 1x 330 ml

SCF036/37 3x 330 ml

Flesvoeding

Natural zuigfles 60 ml (PP*) 
Eerste fles en eerste speen. Ideaal voor pas- 
geboren baby’s. De Natural-fles van 60 ml biedt 
de ideale hoeveelheid voeding voor pasgeboren 
baby’s. Ontworpen met een speen die zorgt voor 
een rustigere, meer gecontroleerde eerste toevoer. 
Bovendien voelt de zachte, breed gevormde 
speen met textuur aan als een echte borst.
SCF039/17 1x 60 ml

• Op een natuurlijke manier aanleggen
• Unieke comfortkussentjes
• Geavanceerd antikrampjesventiel
• Deze fles is BPA-vrij

• Ergonomische vormgeving
• Eenvoudig te gebruiken en schoon te maken
• Vertrouwd door moeders 

SCF033/14 1x 260 ml Paars 

SCF033/15 1x 260 ml Groen

SCF033/16 1x 260 ml 

SCF033/27 2x 260 ml 

SCF034/17 1x 260 ml Roze

SCF034/27 2x 260 ml Roze

SCF035/17  1x 260 ml Blauw

SCF035/27  2x 260 ml Blauw

* PP = Polypropyleen.



Leeftijd Speen nr. Speen gaatje(s) Materiaal

Ultrazachte en �exibele speen
met unieke comfortkussentjes

Bijtvaste, gladde speen
voor oudere baby’s

Toevoersnelheid
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Speen voor
eerste toevoer
SCF040/27

Speen voor
gemiddelde toevoer
SCF043/27

Speen voor
pasgeboren baby’s
SCF041/27

Speen voor
snelle toevoer
SCF044/27

Speen voor
langzame toevoer
SCF042/27

Speen voor
variabele toevoer
SCF045/27

Speen voor
dikke toevoer
SCF046/27

Natural spenen
De verpakking van de Philips Avent spenen is voorzien van een kleurcode,  
waardoor je sneller de speen met de juiste toevoersnelheid vindt. Gebruik in 
combinatie met de Philips Avent Natural zuigflessen. Spenen zijn verkrijgbaar  
in 2-stuks verpakking.

SCF070/20 1x 260 ml SCF070/22 1x 260 ml SCF070/24 1x 260 ml SCF070/25 1x 260 ml

Philips Natural - babyfles
Speen voor langzame toevoer
Natuurlijke speenvorm 
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Farmaceutisch glazen  
zuigflessen

Natural glazen zuigfles
Gemaakt uit glas van boriumsilicaat 
van hoge kwaliteit uit Frankrijk, met 
enkel onbewerkte grondstoffen. 
Bestand tegen hitte en plotse grote 
temperatuurverschillen.
SCF051/17 1x 120 ml (glas)

SCF053/17 1x 240 ml (glas) 

Glas
van top-
kwaliteit

27Flesvoeding
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Starterset Natural
Handige set bestaande uit flessen, spenen, een fopspeen en een flessenborstel 
voor spenen en zuigflessen.
Inhoud verpakking:  
•  2 Philips Avent zuigflessen (125 ml) met extra zachte spenen voor pasgeborenen
•  2 Philips Avent zuigflessen (260 ml) met extra zachte, langzame spenen
• 1 fopspeen voor pasgeborenen 
• 1 flessenborstel

Kleuren en ontwerp kunnen verschillen afhankelijk van beschikbaarheid.
De Natural zuigflessen startset is ook beschikbaar in:
Neutraal:  SCD301/01
Roze: SCD301/03 
Blauw: SCD301/04
Glas: SCD303/01   (1x zuigfles 120 ml, 2x zuigfles 240 ml en 1 fopspeen) 

SCD303/01

SCD301/03
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Uniek ventiel om de lucht buiten,  
en de melk binnen te houden.

SCD303/01

No.1
aanbevolen merk
door moeders
wereldwijd1

Ontworpen om 
darmkrampjes, 

reflux en boertjes  
te verminderen**

Houdt de melk binnen 
en de lucht buiten

* Op basis van de GemSeek online tevredenheidsenquête in december 2015, waarbij meer dan 9000 vrouwelijke gebruikers van merken en producten 
voor kinderen werden bevraagd. **Ons uniek AirFree-ventiel werd speciaal ontworpen om ervoor te zorgen dat de baby’s minder lucht binnenkrijgen 
tijdens het drinken. De oplossing ligt erin dat de lucht weggetrokken wordt van de speen. Wanneer je baby minder lucht binnenkrijgt tijdens het drinken, 
kan dit vaak voorkomende problemen bij het voeden zoals darmkrampjes, reflux en boertjes vermijden of verminderen. 

Onze Anti-colic zuigfles  
tegen darmkrampjes en reflux

BABY 
INNOVATION
AWARD

2019
WINNER
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De beste zuigfles van Philips Avent  
tegen darmkrampjes en reflux
Niets gaat boven borstvoeding, maar als je besloten hebt om flesvoeding te geven dan is het een 
hele geruststelling om te weten dat Philips Avent altijd de beste oplossing kan bieden. Dankzij bijna 
30 jaar klinische ervaring in babyvoeding zijn onze zuigflessen altijd precies afgestemd op wat jij en 
je baby nodig hebben. 

En de ene baby heeft soms net een beetje meer nodig dan de ander. Bijvoorbeeld wanneer je baby 
last heeft van darmkrampjes of reflux. Twee vervelende situaties die ook het uithoudingsvermogen 
van nieuwe ouders op de proef kunnen stellen. Speciaal daarvoor introduceren we met trots onze 
nieuwe Anti-colic zuigfles. Een innovatief ontwerp dat niet alleen darmkrampjes, maar ook reflux 
vermindert. Bovendien zal je baby ook aanzienlijk minder last hebben van boertjes. 
De belangrijkste innovatie van de nieuwe Avent Anti-colic zuigfles is het AirFree ventiel. Dankzij het 
unieke ontwerp blijft de speen vol melk, zonder daar lucht bij toe te laten. Zo kun je jouw baby altijd 
gemakkelijk en zonder problemen zelfs rechtop voeden.
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Anti-colic zuigfles combi (PP*)
SCD809/01 1x 125 ml + 1x 260 ml

Anti-colic spenen
De verpakking van de Philips Avent spenen is voorzien van een 
kleurcode, waardoor je sneller de speen met de juiste toevoer-
snelheid vindt. Gebruik in combinatie met de Philips Avent Anti-colic 
zuigflessen. Spenen zijn verkrijgbaar in 2-stuks verpakking.

31Flesvoeding

Anti-colic zuigfles 125 ml (PP*)
SCF810/14 1x 125 ml 

SCF810/24 2x 125 ml

Anti-colic zuigfles 260 ml (PP*)
SCF813/14 1x 260 ml

Anti-colic zuigfles 330 ml (PP*)
SCF816/17 1x 330 ml 

SCF816/27 2x 330 ml 

SCF816/37 3x 330 ml

* PP = Polypropyleen.

Geschikt voor 
pasgeborenen

SCF631/27

Langzame  
speen

SCF632/27

Normale 
speen

SCF633/27

Snelle 
speen

3-standen 
speen

SCF634/27

Papspeen 
Y-opening 

Ideaal voor 
dikkere voeding
SCF636/27

Variabele 
snelheid

SCF635/27
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Starterset Anti-colic
Handige set bestaande uit flessen, spenen, een fopspeen en een flessenborstel voor 
spenen en zuigflessen.
Inhoud verpakking:  
•  2 Philips Avent zuigflessen (125 ml) met extra zachte spenen voor pasgeborenen
•  2 Philips Avent zuigflessen (260 ml) met extra zachte, langzame spenen
• 1 AirFree ventiel
• 1 fopspeen voor pasgeborenen 
• 1 flessenborstel

Kleuren en ontwerp kunnen verschillen afhankelijk van beschikbaarheid.

SCD807/00
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Flesvoeding accessoires

Flessenborstel 
De gebogen borstelkop en het speciaal 
gevormde uiteinde van het handvat 
reinigen alle soorten flessen, potjes  
en spenen tot in de kleinste hoekjes.

SCF145/06 Blauw
SCF145/07 Roze
SCF145/08 Grijs

Melkpoederverdeeldoos 
Dit handige doosje kan drie gelijke doseringen 
melkpoeder bevatten in drie afzonderlijke vakjes. 
Je kunt het binnenwerk van de verdeeldoos 
ook verwijderen om de doos als kom of 
voorraaddoosje te gebruiken.

SCF135/06  Blauw
SCF135/07 Roze

Droogrek 
Flexibel ontwerp om alle babyvoedingsproducten van een 
hele dag schoon en netjes te laten drogen.
•  Voor 8 flessen, borstpomp en fopspenen.  

Geschikt voor flessen van alle formaten (tot 330 ml)
• Hygiënisch drogen
•  Afneembare lekbak om eenvoudig het water op te vangen

SCF149/00 (flessen niet meegeleverd)
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Snelle elektrische fles- en babyvoedingsverwarmer
De snelste en veiligste manier om moedermelk en babyvoeding gelijkmatig op te 
warmen is de elektrische fles- en babyvoedingsverwarmer, die 150 ml melk op 
kamertemperatuur in 3 minuten op de juiste temperatuur brengt. Eenvoudig te 
bedienen en beschikt over een handige ontdooi- en warmhoudstand.

NB: Philips Avent raadt af om moedermelk te verwarmen in de magnetron. De magnetron zorgt voor ongelijkmatige 
verhitting, wat tot verbranding kan leiden, en vernietigt bovendien mogelijk bepaalde vitaminen.

SCF355/07 

Premium snelle elektrische fles- en babyvoedingsverwarmer
Ontdooi en verwarm met één druk op de knop. Deze snelle elektrische fles- en 
babyvoedingsverwarmer verwarmt melk en babyvoeding automatisch, gelijkmatig en in 
slechts 3 minuten tot de ideale temperatuur. De slimme temperatuurregelaar voorkomt 
oververhitting en houdt je melk of babyvoeding tot 60 minuten op temperatuur.
SCF358/00

Verwarmt 150 ml in slechts 
3 minuten tot de ideale 
temperatuur

Verwarmt 150 ml in slechts 
3 minuten tot de ideale 
temperatuur

Auto shut off na 60 minuten

Nieuw
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Als je de eerste zes maanden de voedingsartikelen steriliseert, 
bescherm je je baby tegen schadelijke bacteriën totdat het 
immuunsysteem van je kleintje volledig is ontwikkeld. 
De Philips Avent sterilisators lijken op nieuwe ouders:  
ze passen zich makkelijk aan. Ideaal om flessen, fopspenen 
maar ook borstkolven en bijtringen schoon te maken. 

Net zo beschermend 
voor je baby als jij

Sterilisatoren

Sterilisatoren 37
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Goede hygiëne,  
goede gezondheid

“ Eindelijk een sterilisator 
voor alle mama’s, 
of ze borst- dan wel 
flesvoeding geven!”

Door te steriliseren, bescherm je je baby tegen 
schadelijke bacteriën tot zijn immuunsysteem 
sterk genoeg is. Onderzoek heeft uitgewezen 
dat je baby er een jaar over doet om eenzelfde 
immuunsysteem als een volwassene te ontwikkelen. 
Alle sterilisators van Philips Avent maken gebruik 
van de sterilisatiemethode met stoom, net als in de 
ziekenhuizen, wat snel en efficiënt is zonder dat er 
chemicaliën aan te pas komen.

Het verschil schuilt in de details

Efficiënte sterilisatie houdt de 

inhoud 24 uur steriel als het deksel 

gesloten blijft.

Instelbare grootte voor 

plaatsbesparing in de keuken.

Grote capaciteit, geschikt voor 

zes flessen. Er passen vier 

Natural flessen in.

Uur
24

Min
26x

Uur
24

Min
26x
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Magnetronsterilisator 
Het compacte ontwerp maakt de Philips Avent 
magnetronsterilisator ideaal voor onderweg. In deze 
sterilisator steriliseer je jouw Philips Avent flessen binnen 
2 minuten. De flessen en accessoires in de sterilisator 
blijven 24 uur steriel, als je het deksel niet opent.
Sterilisatietijden: 
• 2 minuten in magnetrons van 1100-1850 W 
• 4 minuten in magnetrons van 850-1000 W 
• 6 minuten in magnetrons van 500-800 W

SCF281/02
Afmetingen: 166 x 280 x 280 mm (H x B x L)

Stoomsterilisator Advanced
De eenvoudigste manier om te reinigen en steriliseren 
in 10 minuten. De sterilisator doodt tot 99,9% van de 
schadelijke bacteriën en de inhoud blijft maximaal 24 
uur steriel, als je het deksel niet opent. De nieuwe lekbak 
beschermt de verwarmingsplaat tegen melkdruppels, 
waardoor de kans op onaangename geuren wordt 
verkleind.
• Geschikt voor 6 flessen
• Geïntegreerde lekbak
• Makkelijke reiniging en samenstelling  

SCF291/00

Stoomsterilisator Premium
De snelste manier om te reinigen, steriliseren en drogen 
in slechts 40 minuten. De stoomsterilisator Premium met 
droogfunctie gebruikt gefilterde luchtstralen om flessen 
te drogen. De sterilisator is snel en hygiënisch en doodt 
99,9% van de bacteriën en de inhoud blijft maximaal 24 
uur steriel, als je het deksel niet opent. 
• Inclusief droogfunctie
• Geschikt voor 6 flessen
• Geïntegreerde lekbak
• Gemakkelijke reiniging en samenstelling

SCF293/00

Al onze sterilisatoren zijn gemaakt van BPA-vrije materialen.

Sterilisatiezakjes
• Herbruikbaar: 1 zakje kan tot 20x steriliseren
• 5 sterilisatiezakjes voor de microgolf
• Klaar in 3 minuten
• Ideaal voor op reis
SCF297/05 

Nieuw
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Als je je baby in een vroeg stadium al diverse verse voedingswaren 
voorschotelt, neemt hij voor de rest van zijn leven gezonde 
eetgewoonten aan. Stoomkoken helpt de voedingstoffen en de 
natuurlijke aroma’s van fruit, groenten en vlees te bewaren; het is 
één van de beste manieren om voedzame gerechten te bereiden 
voor je peuter. De fase van baby naar peuter is een fascinerende 
tijd voor de mama en haar kind; etenstijd kan echter een heuse 
uitdaging worden, want baby’s verliezen vaak heel snel hun 
interesse in eten.

Voedzame gerechten in een handomdraai

Peutervoeding

Peutervoeding 41
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Smaakvolle gerechten, 
gezonde baby’s
Als je je baby in een vroeg stadium al diverse 
verse voedingswaren voorschotelt, neemt 
hij voor de rest van zijn leven gezonde 
eetgewoonten aan. Philips Avent stelt je een 
reeks oplossingen voor de voedselbereiding 
voor, waaronder de unieke stoomkoker- 
en blendercombinatie en het veelzijdige 
voedselbewaarsysteem.

Het verschil schuilt in de details

“ Alles vers en snel klaar. 
Zo eet onze kleine al snel 
met de pot mee, maar dan 
fijngemaakt en in stoom 
bereid.”

Meet en giet water in het reservoir 

om je verse ingrediënten te stomen.

Pas de vloeistof en de tijd aan 

om de ideale dikte en textuur 

te verkrijgen afhankelijk van de 

ont wikkelingsfase van je baby.

Stomen, pureren, mixen en 

opdienen: alles voor een perfect 

babygerecht.
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Gecombineerde stomer en blender
De gecombineerde stomer en blender van Philips Avent is ideaal als je zelf gezonde 
babymaaltijden wilt bereiden: eerst stoom je vruchten, groenten, vis of vlees en vervolgens 
til je de kan op en keer je hem om zodat je de inhoud kunt hakken en mengen, zonder het 
voedsel over te hoeven scheppen.
Inhoud verpakking: 
• Gecombineerde stomer en blender 
• Maatbeker 
• Spatel 
• Receptenboek
SCF870/20

Wij Testpanel
Score

8.3
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4-in-1 gezonde babyvoedingmaker
Met de 4-in-1 gezonde babyvoedingmaker maak je in één en dezelfde kan heerlijke voedzame 
maaltijden, afgestemd op de behoeften van je baby. Stomen, blenden, ontdooien én verwarmen, 
de 4-in-1 gezonde babyvoedingmaker kan het allemaal! Serveer het voedsel direct of bewaar het 
in het meegeleverde bewaarbakje om het later weer op te warmen met de gebruiksvriendelijke 
functies voor opwarmen of ontdooien.
Inhoud verpakking:
• 4-in-1 gezonde babyvoedingmaker
• Spatel
• Bewaarkan (120 ml)
• Receptenboekje
SCF883/01 Grijs

SCF885/01 Groen (met opwarmbakje van 240 ml)
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*  Één systeem - vele mogelijkheden. Dit veelzijdige compacte systeem maakt het gemakkelijk om één en dezelfde beker te gebruiken voor kolven, bewaren en 
voeden. Zo heb je altijd een voorraadje moedermelk binnen handbereik. De voorgesteriliseerde bewaarbekers kunnen verschillende keren worden gebruikt 
totdat ze tekenen van slijtage beginnen te vertonen. Steriliseer alle bekers, deksels en adapters telkens voor gebruik.

Peutervoeding

Hapjesset
Om babyvoedsel in te bewaren en om 
de baby uit te voeden. Je kunt de baby 
rechtstreeks uit de beker voeden. Deze 
bekers zijn ideaal om in de koelkast of  
de vriezer te bewaren.
Inhoud verpakking:  
•  20 herbruikbare bewaarbekers* 

(10 x 180 ml, 10 x 240 ml)
•  20 herbruikbare afsluitdeksels
•  1 babyvoedingslepel
•  Receptenboekje
 SCF721/20

Set voedingsbekers 
•  5 herbruikbare bewaarbekers* (240 ml)
• 5 herbruikbare afsluitdeksels
SCF639/05
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Naarmate je baby groeit, moet je baby alleen leren drinken. 
Philips Avent luistert naar wat mama’s zeggen en leert van 
wat zorgverleners doen. Samen hebben we een gamma van 
innovatieve producten ontwikkeld die jou en je kleine spruit 
helpen tijdens de verschillende ontwikkelingsfasen. Je vindt 
beslist de beker die bij je peuter past, of je peuter nou net 
zelfstandig gaat drinken of er al goed vertrouwd mee is.

Zelfstandig drinken gaat makkelijker

Peuters leren 
drinken

Peuters leren drinken 47
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Zelfstandig leren drinken

“ De beker lekt niet en heeft 
weinig onderdelen. Dit is 
makkelijk te reinigen, zo 
in/uit elkaar gehaald. Mijn 
dochter was onmiddellijk 
aan de beker gewend.”

In fase 1 leren baby’s om zelf hun hoofdje op 
te richten, om rechtop te zitten en zelf dingen 
vast te pakken. Om in deze fase ook meteen 
een goede start te maken met zelfstandig leren 
drinken, hebben we ideale overgangsbekers 
ontwikkeld. Deze hebben gemakkelijke 
handgrepen die je baby eenvoudig kan 
vastpakken en een speen waar je baby al aan 
gewend is.

Het verschil schuilt in de details

Lekvrij.* Geen geknoei meer!  

Het ventiel zorgt ervoor dat er 

alleen water uitkomt wanneer  

het kind drinkt.

Zachte en comfortabele 

handgrepen - gemakkelijk voor 

kleine handjes

Gebogen drinktuit helpt peuters 

gemakkelijk hun eerste slokjes 

te drinken zonder hun hoofd te 

ver naar achteren te kantelen.

* 82% van de moeders bevestigt dat deze beker lekvrij is (onafhankelijke onderzoeken bij moeders thuis, UK, september 2013)
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Lekvrije tuitbekers
Onze lekvrije tuitbekers hebben een verbeterde ergonomie en een speciale drinktuit: 
gebogen, zacht en bijtbestendig.

Peuters leren drinken

Drinkbeker met zachte tuit 200 ml
SCF551/00 Mix

SCF551/03  Paars

SCF551/05  Blauw

My Grippy-tuitbeker 300 ml met bijtbestendige drinktuit
SCF802/00  Mix

SCF802/01  Blauw

SCF802/02  Paars

My Grippy-tuitbeker 300 ml met ultra bijtvaste tuit
SCF803/00  Mix

SCF803/03  Groen

SCF803/04  Roze

Leren drinken zonder te knoeien

In deze fase leert je baby om helemaal zelf een beker vast 
te houden en hieruit te drinken. Het is alleen nog een beetje 
lastig om dit te doen zonder te knoeien… Daarom hebben 
we deze serie lekvrije trainingsbekers ontwikkeld. Ze zijn er in 
verschillende formaten en helpen je baby om stapsgewijs  
steeds meer en steeds beter te leren drinken… zonder knoeien!

Natuurlijke overgangsbeker 150 ml
De perfecte overgangsbeker voor de overgang van fles naar beker.
SCF262/06 150 ml
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Steeds meer nieuwe drinkvaardigheden aanleren

Voor kleintjes rond de 12 maanden helpt drinken door een rietje bij het aanleren van nieuwe 
drinkvaardigheden. Dankzij de Philips Avent rietjesbeker hoeft je kleintje de beker niet op te 
tillen om te drinken. Het zachte en bijtbestendige siliconenrietje traint de mondspieren, verbetert 
de motoriek van de mond en de slikvaardigheid. Dit heeft bovendien een positief effect op de 
spraakontwikkeling.

Het verschil schuilt in de details

Eenvoudig schoon te maken  

en te monteren.

Gezonde ontwikkeling van  

de mond.

Gebogen rietje om gemakkelijk 

te drinken.
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*  90% van de 200 ondervraagde kindertandartsen in de VS is het ermee eens dat het ontwerp van onze beker met rietje draagt bij aan gezonde ontwikkeling 
van de mond. 89% is het ermee eens dat drinken met een rietje de mondspieren traint, waardoor de mond sterker wordt (onaf. onl. onderzoek, VS, april 2016). 
Ontwikkeld in samenwerking met logopedisten, tandartsen, ergonomen en verloskundigen.

Voor een gezonde ontwikkeling van de mond*

De Philips Avent Bendy-beker met rietje en ergonomische 
handgrepen is ideaal voor de eerste slokjes uit een rietje en 
ondersteunt een gezonde ontwikkeling van de mond.* 
In samenwerking met experts hebben we de beste beker met 
een rietje ontwikkeld.*

• Gezonde ontwikkeling
• Ideaal voor de eerste slokjes uit een rietje
• Gebogen rietje om gemakkelijk te drinken
• Afsluitventiel en klikdeksel
• Eenvoudig schoon te maken en te monteren
• Compatibel met Philips Avent
• Gezonde ontwikkeling van de mond
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Beker met buigbaar rietje 
SCF796/01  Blauw 1x 200 ml  

SCF796/02  Paars 1x 200 ml

Beker met buigbaar rietje 
SCF798/01  Groen 1x 300 ml

SCF798/02  Roze 1x 300 ml
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Mama van een jonge baby zijn is een geweldige, maar niet altijd 
makkelijke ervaring. Er zijn momenten dat je baby zich niet goed 
of prettig voelt. Philips Avent biedt oplossingen waarmee je je 
baby kunt geruststellen. 

Kalmeren en geruststellen

Kalmeren 
en troosten

Kalmeren en troosten 53



Het eerste 
vriendje 
van je baby
Met ultra soft 
fopspeen

De Philips Avent Snuggle is een pluchen knuffeldiertje met daaraan een ultra soft fopspeen.
Het knuffeldiertje is zacht en door de licht verzwaarde pootjes blijft de knuffel dicht tegen 
de baby aan liggen om een veilig en goed gevoel te geven. De knuffel is eenvoudig van de 
fopspeen los te maken, waardoor schoonmaken geen probleem vormt.

54

SCF348/11

Giraffe

SCF348/12

Aap

SCF348/13

Olifant

SCF348/14

Zeehond
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Soothie shapes is een fopspeen uit één stuk silicone 
met een schattig beerontwerp. Het flexibele schildje is 
comfortabel voor het gezicht van de baby en geschikt 
voor kindjes tot 3 maanden. Speciaal ontworpen voor 
de natuurlijke ontwikkeling van tanden en tandvlees 
van je baby. Nu ook beschikbaar voor kindjes van 3m+.

Verkrijgbaar in verschillende kleuren.
SCF194/00  0-3 maanden
SCF194/03  3-18 maanden

Licht verzwaarde pootjesHet knuffeldier is gemaakt  
van zachte stof voor  
baby’s gevoelige huid

Het knuffeldier is 
compatibel met alle* 
Philips Avent-fopspenen

Gemakkelijk te reinigen 
en te steriliseren

Kalmerende fopspeen Soothie

Zachte speenknuffel troost en geeft je baby 
een veilig en goed gevoel!

0-6m

* Met uitzondering van Soothie
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Voor de gevoelige huid

Ondersteunt de 
ontwikkeling van de 
mond en het gebit

Inclusief sterilisatie- 
en opbergdoosje

98% speen-
aanvaarding*

* 2016-2017 consumentenonderzoek in de VS liet een gemiddelde van 98% speenaanvaarding zien voor de Philips Avent-textuurspeen 
die in onze ultra air en ultra soft spenen worden gebruikt. 

Ultra air 
collection

Nieuw



Licht op  
in het  

donker

De eigenschappen van de Philips Avent ultra air op een rijtje:
Uniek ontwerp met grote openingen voor de gevoelige huid.
• Fopspeen met speciale siliconen textuur
• 98% van de baby’s accepteert de speen
• Inclusief handig sterilisatiedoosje
•  Nu ook voor ‘s nachts:  

het schildje licht op in het donker

SCF244/20   0-6 maanden
SCF244/22  6-18 maanden
SCF376/10  0-6 maanden - licht op in het donker

57Kalmeren en troosten

Sterilisatie- en opbergdoosje
Steriliseren in de magnetron is veilig en gemakkelijk. Eenvoudige stappen voor betrouwbaar 
steriliseren in 3 minuten. Het doosje is geschikt voor zowel de ultra air en de ultra soft. 

Philips Avent ultra air speen voor de gevoelige babyhuid
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Philips Avent 
fopspenen
Philips Avent fop spenen zijn in verschillende 
soorten en maten verkrijgbaar. Contro leer altijd 
of je baby de juiste maat voor zijn of haar leeftijd 
gebruikt. Kijk op philips.be/avent of in de winkel 
voor alle varianten Philips Avent fopspenen.

Kies de juiste fopspeen

0-6m

met speciaal gevormd schild
en een kleinere speen

Soothie
Worden door medische professionals  
en ziekenhuizen* gebruikt om baby’s te kalmeren. 

Snuggle
Pluchen knuffeldiertje met een ultra soft fopspeen.

Ultra soft
Extra zacht en flexibel schildje. Zorgt voor minder 
vlekken op de huid en minder huidirritatie 
waardoor het comfortabeler aanvoelt voor je baby.

Ultra air 
Een lichte, ademende speen voor een gevoelige 
huid. Extra grote luchtgaten laten de huid van je 
baby ademen.

Ultra air fopspenen  
voor ‘s nachts
Met oplichtend schildje.

1 maand

Ve
rv

ang na

1m

* In de Verenigde Staten

Nieuw

Nieuw



59Kalmeren en troosten

0-6m

met speciaal gevormd schild
en een kleinere speen

6-18m

met een groter schild

18m+

met bijtbestendige speen

Nieuw

Nieuw
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Philips Avent weet dat zorg dragen voor de gezondheid van 
je baby misschien wel een van de meest essentiële taken als 
ouder is. Niets kan je voorbereiden op de intense band die je 
met je baby zult hebben als je baby er eenmaal is, noch op het 
overdonderende verlangen dat je zult voelen om zorg voor je  
baby te dragen en je baby te beschermen. Philips Avent weet 
precies wat je nodig hebt en heeft een heel productgamma 
ontwikkeld om je te steunen. De temperatuur van je baby 
controleren? Een rustige en comfortabele sfeer in de kinder  - 
kamer creëren? Contact houden met je baby ook al ben je niet  
in dezelfde kamer? Met Philips Avent kan het allemaal.

Altijd in de buurt van je baby

Gezondheid 
en controle

Gezondheid en controle 61
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“ Mijn baby is dol op de 
slaapliedjes door de 
babyfoon en ik houd van 
het gebruiksgemak en de 
duidelijke klank.”

Onze DECT-babyfoons van de volgende 
generatie bieden een geoptimaliseerde 
functie, voor een nog grotere gemoedsrust 
van de ouders: ze kunnen ervan uitgaan  
dat alles veilig en wel is in de babykamer.

Het verschil schuilt in de details

Geruststellend nachtlampje en 

slaapliedjes om je baby te sussen.

Smart Eco modus voor een 

optimale energie-efficiëntie.

Bereik tot 50 meter binnen en 

330 meter buiten. Houd steeds 

contact met je baby.

Babyfoons waarop  
je kunt vertrouwen

0-330m0-330m

SMART

ECO
MODE
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*  Binnenbereik tot 50 meter, buitenbereik tot 300 meter. Het bereik kan lager zijn afhankelijk van 

de omgeving en factoren die storing veroorzaken.

SCD502/00
•  DECT-technologie
• Energiebesparende slimme ECO-modus
•  Koppelings- en bereikbaarheidsindicator:  

Het ouderapparaat geeft een waarschuwing wanneer 
jouw monitor buiten bereik is of wanneer de batterij 
bijna leeg is. Op deze manier zorgt het apparaat 
ervoor dat je altijd verbonden bent met jouw baby

• Lampjes met geluidsactivering: 5 LED-lampen
• Geruststellende nachtlamp
• Volumeregeling en activering bij geluid
• Bereik binnenshuis tot 50 m*

• Bereik buitenshuis tot 300 m*

• Gebruiksduur: 24 uur 

Audio DECT-babyfoons
De geavanceerde digitale technologie (DECT) van Philips Avent in iedere babyfoon 
garandeert dat je altijd een zekere verbinding hebt met je baby. Naast kristalhelder geluid 
bieden deze babyfoons ook een verbinding met een bereik tot 330 meter die absoluut 
vrij is van iedere storing door andere apparaten.



64

SCD731/26
• DECT-technologie, voor een gegarandeerd 100% storingvrije privéverbinding
• Gebruiksduur tot wel 18 uur, voor uitstekende bewaking ‘s nachts
• Perfect helder geluid dankzij DECT-technologie
• Smart Eco modus voor een optimale energie-efficiëntie
• LED-lampjes geven aan wanneer het apparaat gekoppeld is
• Houd de temperatuur in de babykamer in de gaten en stel meldingen in
• Bereik tot 330 m*

• Nachtvriendelijke modus om display en geluid mee te dimmen
• Basisstation voor opladen
• Kalmeer je baby met het sterrenhemelnachtlampje
• Kalmerend en rustgevend nachtlampje en zachte slaapliedjes
• Houd contact met de terugspreekfunctie
SCD734/26 Blauw, gebruiksduur 24 uur

* Binnenbereik tot 50 meter, buitenbereik tot 330 meter. Het bereik kan lager zijn afhankelijk van de omgeving en factoren die storing veroorzaken.
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SCD721/26 
•  DECT-technologie, voor een gegarandeerd 100%  

storingvrije privéverbinding
•  Gebruiksduur tot wel 18 uur, voor uitstekende bewaking ‘s nachts
•  Perfect helder geluid dankzij DECT-technologie
•  Smart Eco modus voor een optimale energie-efficiëntie
•  LED-lampjes geven aan wanneer het apparaat gekoppeld is
•  Houd de temperatuur in de babykamer in de gaten  

en stel meldingen in
•  Bereik tot 330 m*

•  Nachtvriendelijke modus om display en geluid mee te dimmen
•  Basisstation voor opladen
•  Kalmerend en rustgevend nachtlampje en zachte slaapliedjes
•  Houd contact met de terugspreekfunctie
SCD725/26 Blauw, gebruiksduur 24 uur

SCD711/26
•   DECT-technologie, voor een gegarandeerd 100%  

storingvrije privéverbinding
•   Gebruiksduur tot wel 18 uur, voor uitstekende bewaking ‘s nachts
•   Perfect helder geluid dankzij DECT-technologie
•   Smart Eco modus voor een optimale energie-efficiëntie
•   LED-lampjes geven aan wanneer het apparaat gekoppeld is
•   Houd de temperatuur in de babykamer in de gaten  

en stel meldingen in
•   Bereik tot 330 m*

•   Kalmerend en rustgevend nachtlampje en zachte slaapliedjes
•   Houd contact met de terugspreekfunctie
SCD715/26 Blauw, gebruiksduur 24 uur

*  Binnenbereik tot 50 meter, buitenbereik tot 330 meter. Het bereik kan lager 
zijn afhankelijk van de omgeving en factoren die storing veroorzaken. Gezondheid en controle
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* Binnenbereik tot 50 meter, buitenbereik tot 300 meter. Het bereik kan lager zijn afhankelijk van de omgeving en factoren die storing veroorzaken.
** Gebruiksduur tot 12 uur.

SCD831/26
•   Een gesloten en beveiligde verbinding met adaptieve FHSS-technologie
•   Gebruiksduur tot 10 uur 
•   Hoor je baby met helder geluid
•   Smart Eco modus voor een optimale energie-efficiëntie
•   Bereik tot 300 m*

•   Houd contact met de terugspreekfunctie
•   Rustgevende slaapliedjes

Digitale videobabyfoons
Dankzij de digitale technologie van Philips Avent behoud je op elk moment een beveiligde 
verbinding met je baby. Bovenop een perfecte geluidskwaliteit, kun je je baby nu ook dag en nacht 
zien met een perfecte beeldkwaliteit. Met een bereik tot 300 m* zijn onze videobabyfoons volledig 
draagbaar en makkelijk te gebruiken; je ziet je baby snel en makkelijk vanaf iedere plek in huis.

SCD835/26**
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*  Binnenbereik tot 50 meter, buitenbereik tot 300 meter. Het bereik kan lager zijn afhankelijk van 

de omgeving en factoren die storing veroorzaken. ** Gebruiksduur tot 12 uur. Gezondheid en controle

SCD841/26
• Een gesloten en beveiligde verbinding met adaptieve FHSS-technologie
•   Gebruiksduur tot 10 uur
•   Smart Eco modus voor een optimale energie-efficiëntie
•   LED-lampjes geven aan wanneer het apparaat gekoppeld is
•   Houd de temperatuur in de babykamer in de gaten  

en stel meldingen in
•   Bereik tot 300 m*

•   Rustgevende slaapliedjes
•   Houd contact met de terugspreekfunctie
• Trilstand voor subtiele meldingen 
• Beheer de temperatuur in de babykamer

SCD845/26**
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Betrouwbaarheid  
en geruststelling

Glashelder geluid

Automatische kanaalkeuze en privé verbinding*

Energiezuinige ECO modus

Laag stroomverbruik, verbindingsindicatie  
en alarm

Instelbaar volume en geluidsactivatie

Temperatuursensor

Gebruiksduur

Vrijheid en flexibiliteit

Bereik binnenshuis/buitenshuis (m)**

Draagbare en oplaadbare ouderunit

Babyunit met kabel

Oplaadstation voor ouderunit

Noodvoedingsfunctie voor babyunit

Vredige nachtstand en vibratie alarm

Geruststellend  
en kalmerend

Nachtlampje

Slaapliedjes

Terugspreekfunctie 

Geïntegreerde sterrenprojector

Videotoezicht

Automatisch infrarood nachtzicht

Digitale zoom & pan functie

Schermgrootte

Kies de juiste babyfoon

* Automatisch tussen netwerken schakelen voor permanente verbinding met je baby.
** Audio/video: afhankelijk van de omgeving en andere storende factoren kan het bereik kleiner zijn.

SCD502
SCD711/26
SCD715/26

SCD721/26
SCD725/26

SCD731/26
SCD734/26

ü ü ü ü

ü ü ü ü

ü ü ü ü

ü ü ü ü

ü ü ü ü

ü ü ü

24 uur
18 uur (SCD711/26) 

24 uur (SCD715/26)

18 uur (SCD721/26) 

24 uur (SCD725/26)

18 uur (SCD731/26) 

24 uur (SCD734/26)

50/300 m 50/330 m 50/330 m 50/330 m

ü ü ü
ü ü ü ü

ü ü
AA x 4 AA x 4 AA x 4

ü ü
ü ü ü ü

ü ü ü
ü ü ü

ü

Audio-babyfoons
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SCD502
SCD711/26
SCD715/26

SCD721/26
SCD725/26

SCD731/26
SCD734/26

ü ü ü ü

ü ü ü ü

ü ü ü ü

ü ü ü ü

ü ü ü ü

ü ü ü

24 uur
18 uur (SCD711/26) 

24 uur (SCD715/26)

18 uur (SCD721/26) 

24 uur (SCD725/26)

18 uur (SCD731/26) 

24 uur (SCD734/26)

50/300 m 50/330 m 50/330 m 50/330 m

ü ü ü
ü ü ü ü

ü ü
AA x 4 AA x 4 AA x 4

ü ü
ü ü ü ü

ü ü ü
ü ü ü

ü

SCD831/26
SCD835/26

SCD841/26
SCD845/26

ü ü

ü ü

ü ü

ü ü

ü ü

ü
10 uur (SCD831/26)

12 uur (SCD835/26)

10 uur (SCD841/26)

12 uur (SCD845/26)

50/300 m 50/300 m

ü ü
ü ü

Alleen trillen

ü ü
ü ü
ü ü

ü ü
2 x

2,7” 3,5”

Digitale-videobabyfoons
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Philips Avent weet dat zorg dragen voor de gezondheid en het 
welzijn van je baby misschien wel een van de meest essentiële 
taken als ouder is. Philips Avent weet precies wat je nodig hebt 
en heeft producten ontwikkeld om je te steunen.

Je baby verzorgen

Babyverzorging

Babyverzorging 71
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Digitale babybad- en babykamerthermometer 
Een handige manier om zowel de temperatuur in de babykamer als die van het water in het 
babybad te meten. Ideaal omdat jonge baby’s hun eigen lichaamstemperatuur niet kunnen regelen 
en gevoeliger kunnen zijn voor warm water dan een volwassene kan voorspellen. De thermometer 
is ook ontworpen en getest om gebruikt te worden als een veilig en leuk badspeeltje. 
SCH480/00

Babyverzorgingsset 
Alle essentiële producten voor de babyverzorging in één complete set
•  Digitale thermometer - snel en makkelijk de temperatuur meten, flexibel uiteinde  

en professionele nauwkeurigheid*

•  Neusaspirator - met zacht, flexibel uiteinde
•  Vingertandenborstel - masseert zacht het tandvlees of de tandjes van je baby
•  Complete nagelverzorgingsset - schaar met afgeronde punten, nagelknipper en drie nagelvijlen
•  Haarverzorging - kam met afgerond uiteinde en zachte haarborstel
SCH400/00

* ±0,1 °C tussen 35°C en 42°C bij een kamertemperatuur van 22°C.



Digitale oplossingen

Zwangerschap + app 
Ken je Zwangerschap+ al?
De Philips Avent Zwangerschap+ app is er om jou en je baby bij een gezonde en veilige 
zwangerschap te ondersteunen en geeft toekomstige ouders uitgebreide richtlijnen voor alle stadia 
van de zwangerschap. Bekijk de voortgang van iedere zwangerschapsweek in unieke, interactieve 
afbeeldingen. Ontworpen ter ondersteuning van je gezondheid, de zwangerschap en bevalling.

Scan mij

73Babyverzorging
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Zuivere lucht is van levensbelang voor iedereen. Zeker bij astma of allergieën zoals hooikoorts merk 
je direct het effect van verontreinigde lucht. Naast personen met medische aandoeningen zijn er 
groepen voor wie zuivere lucht extra belangrijk is zoals zwangere vrouwen en jonge kinderen.  
Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat er een relatie is tussen geboortegewicht en luchtvervuiling 
waaraan de moeder heeft blootgestaan tijdens de zwangerschap. Voor deze vrouwen is het daarom 
aan te raden omgevingen met een slechte luchtkwaliteit te vermijden. Ook voor baby’s en jonge 
kinderen is opgroeien in gezonde lucht van belang. Voor een kind is het risico op longaandoeningen 
door blootstelling aan PM 2.5 namelijk groter dan voor volwassenen, omdat de longen zich nog in een 
vroeg stadium van ontwikkeling bevinden en de weefsels veel kwetsbaarder zijn. 

Zuivere lucht op de kinderkamer
Hoge efficiëntie 
luchtzuivering 
door combinatie 
van 3 filters:

Je wilt het beste voor je kinderen. Daarom ben 

je dag in dag uit bezig met hun gezondheid, 

door te letten op wat zij eten, drinken en doen. 

We zijn ons echter vaak onbewust van het 

belang van zuivere lucht voor kinderen. Een 

goede luchtkwaliteit is bijvoorbeeld essentieel 

voor de gezondheid en ontwikkeling van 

de longen. Zorg dat de lucht in de baby- en 

kinderkamer van optimale kwaliteit is. Creëer 

een omgeving waarin jouw kinderen kunnen 

profiteren van zuivere lucht.

1. Voorfilter: voor grotere stofdelen en haren

2. Koolstoffilter: voor verwijderen van geurtjes en gassen

3. HEPA filter: filtert 99,97% van alle bacteriën, virussen 

en fijnstof (zo klein als 3nm = 800x kleiner dan PM 2.5)

Geen uitstoot van ionen en andere chemicaliën

Het belang van zuivere lucht voor  
zwangere vrouwen en kinderen
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AC1217/10
• Ideaal voor kinderkamers tot 63 m2

• Snelle luchtzuivering: 200 m3 per uur
•  Meet en zuivert de lucht automatisch van fijnstof 

en allergenen + vermindert gassen en luchtjes
•  Nachtmodus: gaat automatisch op dimstand als 

de kinderkamer donker is

Philips luchtreiniger
99,97% zuivering dankzij innovatief filtersysteem 

Speciaal ontworpen voor de baby en kinderkamer, geschikt voor een kamer van 63 m2.  
De luchtreiniger controleert en zuivert automatisch de lucht, dankzij de ingebouwde sensor.  
Zo neemt het apparaat zeer effectief de kleinste verandering in de binnenluchtkwaliteit waar 
en past de ventilatorsnelheid aan als er veranderingen in de deeltjes in de lucht optreden. 
De HEPA filters zorgen ervoor dat 99,97% van de deeltjes tot een grootte van slechts  
0,3 micron vastgehouden worden, zoals allergenen, gassen en luchtjes. 

HU4801/01
• Ideaal voor kinderkamers tot 25 m2

• Verspreidt 99% minder bacteriën*

• Stil voor goede nachtrust
•  Innovatief NanoCloud koud-water natuurlijk verdampingsproces
•  Geen heet water
•  Geen waterdamp, natte plekken en kalkneerslag
•  Gemakkelijk te onderhouden en te vullen
•  Automatische uitschakeling

*  Resultaten berusten op de hoeveelheid van de bacterie Staphylococcus albus die uit het apparaat 
komt. In de proeven werd gesteriliseerd water met deze bacterie gebruikt in de waterreservoirs. 
De metingen zijn gedaan na het vrijgeven van 20 g water met de bacterie uit de units in een 
afgesloten kamer van 30 m2. De concentratie bacteriën in de lucht van een ruimte is afhankelijk 
van allerlei factoren, zoals de luchtstroom, kamergrootte en -configuratie.

Philips luchtbevochtiger
Hygiënische luchtbevochtiging

Wist u dat de ideale luchtvochtigheid tussen de 50% en 60% moet liggen? Met name in  
de winter kan de luchtvochtigheid lager worden omdat koude lucht minder vocht kan 
bevatten. Je kan dan snel last krijgen van een droge huid en rode ogen. Vooral baby’s zijn 
extra gevoelig omdat ze nog een hele tere huid hebben.

Babyverzorging

Aanbevolen door:

Aanbevolen door:



Vraag het Philips Avent

Onze consumentenlijn is bereikbaar via:

Tel. België: 027 - 007 260 (lokaal tarief) 
Tel. Luxemburg: 24 87 10 95 (tarif local)

Van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur 
Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur

www.support.philips.com

Tel: 09 - 259 10 50 (Bomedys NV)


