
Máy Hút Sữa Sanity Hai Bình là sản phẩm cao cấp của tập đoàn Albert - Đức. Máy có thiết kế 

đẹp mắt, cơ chế hoạt động an toàn, tiện lợi. Bên cạnh đó, nguồn nguyên liệu tạo thành sản 

phẩm đạt chất lượng Châu Âu giúp quá trình hút sữa và nuôi con bằng sữa mẹ trọn vẹn hơn.  

 

 Hút êm ái tự nhiên như cho bé bú. 

 Hút lệch pha (1 bên hút, 1 bên nghỉ ) 

 Hai đầu hơi độc lập (1 đầu hở hơi thì không ảnh hưởng đầu còn lại, cách thiết kế đầu hơi 

tiện lợi nhất nhằm tăng hiệu suất hút) 

 Hai chế độ: Kích thích tiết sữa và Hút sữa (có thể tùy chỉnh cường độ) 

 Kích thích tiết sữa (5 cấp độ): nhịp độ nhanh và liên tục để kích thích sự tiết sữa. 

 Hút sữa thông thường (hút, nhả, tạm dừng, lặp lại): có 9 cấp độ, hút với nhịp độ vừa phải 

để thu được lượng sữa tối đa. 

 Bộ điều khiển màn hình hiển thị rõ ràng, dễ theo dõi và thao tác. 

 Thiết kế chống trào ngược, không ngại sữa bị trào ngược dính vào quần áo, máy hút. 



 

(Sản phẩm An toàn và rất dễ sử dụng) 



 

(Thiết kế hiện đại màn hình hiển thị rõ ràng, dễ theo dõi và thao tác) 

Máy Hút Sữa Sanity Hai Bình dễ dàng dùng nhiều nguồn điện khác nhau: 

 Sử dụng nguồn từ USB của máy vi tính/laptop (ngõ ra DC5V/1A) 

 Dùng nguồn điện xoay chiều (ngõ vào AC 110-230V/50-60Hz; ngõ ra DC 6V/0, 8A). 

 Dùng nguồn từ bộ sạc dự phòng (ngõ ra DC5V/1A). 

 Sử dụng pin sạc Lithium, thời gian sạc đầy là 120 phút, thời gian sử dụng tối đa là 60 

phút (Không tháo pin khỏi máy) 

Với tính năng này, mẹ không phụ thuộc vào cách lấy điện duy nhất, mẹ chủ động hơn nếu muốn 

đi chơi xa mà vẫn an tâm nếu lỡ quên một trong ba cách trên thì có thể dùng nguồn điện theo 

các cách còn lại. 



 

(Trọn bộ sản phẩm) 

Thông số kỹ thuật: 

 Nhiệt độ vận hành: -20 - 40 °C 

 Độ ẩm an toàn: 20 - 80%. 

 Kích thước hộp: 25 x 15 x 13 (cm) 

 Máy tự động tắt sau 30 phút hút 

 Bảo hành: 24 tháng. 

 


