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Maskotka świecąca w
ciemności, z Pozytywką, Słoń
Na Księżycu z Kolekcji:
Dobranoc
Cena

149,99 zł

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

53067

Kod producenta

4001998053067

Kod EAN

4001998053067

Kolekcja

Dobranoc

Wysokość op.

20 cm

Szerokość op.

18 cm

Grubość op.

6 cm

Opis produktu
Maskotka z Pozytywką, Słoń Na Księżycu z Kolekcji: Dobranoc
Urocza muzyczna Maskotka z Pozytywką, Słoń na Księżycu z Kolekcji: Dobranoc, sprawi, że wszystkie sny będą najpiękniejsze!
Zabawka, przedstawiająca śpiącego Słonia w nocnej czapce wtulonego w Księżyc, oczaruje każde dziecięce serce, zapraszając
je do przytulania i kochania. Maskotka wykonana jest z wyjątkowo miękkiego oraz delikatnego dla skóry dziecka materiału.
Specjalne nici fluorescencyjne, które wpleciono w elementy zabawki, świecą w ciemności, czyniąc noc mniej straszną i
bezpieczniejszą. Dodatkowo wyposażona jest w mechanicznie nakręcaną pozytywkę z funkcją powolnej rotacji. Po
pociągnięciu za muzyczne kółeczko, przyjemnie rozbrzmiewa znana melodia "Księżyc wschodzi", która uspokaja i delikatnie
kołysze dziecko do snu. Maskotkę można łatwo przymocować przy pomocy dwóch pasków do łóżeczka, nosidełka, wózka, czy
fotelika dziecięcego, dzięki czemu staje się nie tylko idealnym sposobem na sen, ale również ulubionym towarzyszem dla
dzieci w podróży już od pierwszych ich dni.
Funkcje:
Przytulanka do zawieszenia na łóżeczku, wózku, nosidełku, etc.
Pozytywka wygrywa melodię kołysanki "Księżyc wschodzi".
Świeci w ciemności.
Uspokaja, wycisza, pomaga zasnąć.
Pobudza wyobraźnię, rozwija zmysły wzroku i słuchu.
Różnorodne faktury materiału stymulują dotyk.
Szczegółowe informacje o produkcie:
Maskotka zawiera zintegrowany i wyjmowany moduł pozytywki, wygrywający melodię "Księżyc wschodzi" przez 1,5 - 2
min.
Ręcznie uruchamiana pozytywka nie wymaga stosowania baterii.
Możliwość prania w pralce w 30°C (po wcześniejszym usunięciu mechanizmu pozytywki).
Materiał wierzchni: aksamit, dżersej, nici fluorescencyjne świecące w ciemności (po ekspozycji na światło dzienne lub
sztuczne).
Wypełnienie: 100% poliester.
Wysokość maskotki: 18 cm x 20 cm x 6 cm.
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Idealny prezent na narodziny, urodziny lub chrzest dla niemowląt i małych dzieci.
Wszystkie zabawki niemieckiej marki FEHN są bezpieczne dla dzieci od 0 lat.
Wykonane są z najlepszej jakości materiałów.
Spełniają normy EN71, CE. Są testowane pod kątem bezpieczeństwa przez niezależne instytuty
badawcze.
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