Cloud b® Nighty Night Owl Smart Sensor™ - Pozytywka Sowa

cena: 119 zł
symbol: CLNO-8524-OW
wiek: 0+
kolor: beżowy
materiał: plusz
wymiary (cm): ok. 23cm
waga produktu po rozpakowaniu: 0.643kg
waga z opakowaniem: 0.643kg
EAN: 0872354010086

ŚPIĄCA SOWA cudowna przytulanka - niezwykła pozytywka
Piękna, miła w dotyku Sowa przywodzi na myśl niezapomniane stare zabawki.
Nowoczesne funkcje czynią ją jeszcze wspanialszą przytulanką.
Bicie serca matki - pomoże we wczesnym rozwoju dziecka.
Przytulanka sprawi, że dziecko nie czuje się samotne w pokoju podczas przebudzenia - jego przyjaciel jest zawsze obok.
Łatwo zamontujesz ją w łóżeczku czy kojcu.

Śpiąca Sowa szybko ukoi zmysły Twojego dziecka.
Zapewni mu zdrowy i spokojny sen.
Odtwarza 4 spokojne melodyjki:
- SEN - bicie serca matki
- USPOKOJENIE - wiosenny deszczyk
- SEN - fale oceanu
- RELAKS - pieśni wielorybów
Te wszystkie odgłosy natury pomogą Twojemu dziecku zrelaksować się i spokojnie odpocząć.
Śpiąca sowa z sensorem dźwięku szybko ukoi zmysły Twojego dziecka. Zapewni mu zdrowy i spokojny sen.
Cloud B zapewnia najwyższą jakość wykonania.
Sowa posiada rzepy, dzięki którym szybko zamontujesz ją na łóżeczku,
jak również regulację głośności oraz wyłącznik czasowy. Sensor dźwięku - dwie opcje - 23 lub 45 minut. Gdy dziecko się obudzi i zapłacze, dźwięki znów załączą się
na ustawioną przez nas wcześniej godzinę, można włączyć wysoką lub niską czułość dźwięku.
Pozytywka jest wyjmowana i posiada wymienne baterie.

Opowiadanie na dobranoc:
“Czas do łóżka” – powiedziała
mamusia.

“Proszę... Czy mogę zostać? Chcę się
pobawić”.
“Nie, czas do łóżka” – powiedziała.
Więc idę i myję zęby, bardzo powoli.
Zakładam piżamę, tę ze stópkami.
Lubię je. Są fajne!
Leżę już w przytulnym łóżeczku i
uśmiecham się. Mamusia pochyla się
i całuje w policzek.
“Słodkich snów!” – mówi, poprawiając
mi poduszkę pod głową.
“Czy moja przytulanka-usypianka jest
koło łóżka?”
“Tak” – mówi mama.
A gwiazdy tańczą na suficie, świecąc
w dali, podczas gdy fale oceanu
szumią... szumią... i kołyszą mnie
do snu.

Sowa mierzy: około 23 cm
Wymiary opakowania: szer. 19 cm, wys. 24 cm, gł. 18 cm
Zabawka wymaga 2 baterii AA 1,5V - załączono testowe

