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HET BEWIJS: CALYPSO IS DE STILSTE 
MEER RUST EN STILTE VOOR MOEDER, VADER EN BABY 

Wil je meer stilte en rust voor jouw en je baby?  
Ardo heeft het antwoord: de Calypso – zowel de dubbele- of enkelzijdige - 
versie – is de stilste van alle elektrische borstkolven. In vergelijking met veel 
andere verkrijgbare electrische borstkolven, wordt de Calypso ervaren als half 
zo luid, maar nog steeds als even krachtig ervaren.

Broodnodige rust en stilte 
De Calypso is stiller dan alle andere geteste borstkolven. Dit wordt bevestigd 
door het testrapport van het onafhankelijke, en ISO-gecertificeerde, ingenieurs-
bureau Müller-BBM uit Planegg/München. Dit rapport verwijst naar een gevalide-
erde geluidsniveau test van een reeks elektrische borstkolven uitgevoerd in 2014. 
Volgens dit marktonderzoek3, is het geluidsniveau van een borstkolf een belan-
grijk kenmerk voor moeder bij de aanschaf.

In mei 2014, gaf Ardo medical AG opdracht aan het Duitse Meetinstituut 
om het geluidsniveau van de meest populaire elektrische borstkolven te 
 onderzoeken samen met de Calypso en de Calypso Dubbel Plus.

Het resultaat spreekt voor zich 
Het onderzoek van meetinstituut Müller-BBM vergelijkt de geluidsniveaus 
van de best verkopende elektrische borstkolven. De metingen werden gedaan in 
de afkolffase bij een   maximum vacuüminstelling,  laten zien dat de Calypso stiller 
is dan alle andere borstkolven die zijn getest: de Calypso enkelzijdige borstkolf 
bereikt een geluidsniveau van slechts 46,0 decibel, terwijl de Calypso DubbelPlus  
slechts 46,4 decibel bereikt. Dit is ongeveer hetzelfde als een radio op een   laag 
volume. In gebruik is de Calypso merkbaar stiller dan vergelijkbare producten en 
de testresultaten bevestigen dit.

        Luister zelf naar de audio files: 
www.ardomedical.com/silence-test

1   Refers to all leading comparable breastpumps known to the company at the time of the test.
2   The human ear cannot hear all frequencies. Specialists therefore assume that +10 dB is double the 

volume as heard by the human ear. Psychoacoustic effects are also taken into consideration in this 
calculation.

3   Breast Pumps Market, Copyright © 2013 Transparency Market Research



Stil, krachtig en toch aangenaam zacht 
Wanneer je als moeder regelmatig en langdurig wil gaan afkolven zonder beper-
kingen, dan is de Calypso borstkolf is de meest overtuigende keuze: de Calypso 
is de stilste elektrische borstkolf die we kennen, zij biedt daarom meer rust voor 
de moeder, vader en de baby.

Een vergelijking van de geteste borstkolven 
U kunt informatie over de gevalideerde testomstandigheden en de gedetailleerde 
testresultaten vinden op www.ardomedical.com/silence-test.
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Onze stille kolven: 

DUBBELZIJDIGE ELECTRISCHE BORSTKOLF

CALYPSO DOUBLE PLUS
ELECTRISCHE BORSTKOLF

CALYPSO

Happy Mothers for  
Happy Babies
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