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HUŚTAWKA ELEKTRYCZNA
CARETERO BUGIES SZARA
Cena

1 088,00 zł

Dostępność

Wyprzedano

Numer katalogowy

011345

Kod producenta

BUGIES SZARA

Kod EAN

5902021528424

Producent

CARETERO

Opis produktu
HUŚTAWKA CARETERO BUGGIES - Stworzona z myślą o
najbardziej wymagających rodzicach.
Bugies to huśtawka elektryczna z najwyższej półki.
Opracowana przez ekspertów dla rodziców szukających
produktu pomagającego w bezpiecznym i harmonijnym
rozwoju dziecka. Dzięki wygodnemu siedzisku, 5-punktowym
szelkom, karuzelce z zabawnymi maskotkami, melodiom i
wielu funkcjom bujania, Bugies jest idealnym miejscem na
odpoczynek niemowlaka w ciągu dnia.

Stworzona z myślą o najmłodszych
Huśtawka przeznaczona jest dla dzieci od pierwszych dni życia,
ważących do 12 kg. Urządzenie posiada obrotową karuzelę z
ciekawymi zabawkami i lampkami absorbującą uwagę dziecka
i pomaga rozwijać jego sprawność psycho-fizyczną. Kolorowe
motywy spodobają się każdemu malcowi.

Zadbaj o bezpieczeństwo dziecka
Bezpieczeństwo korzystania z huśtawki zapewniają solidne
5-punktowe szelki oraz tacka. Solidna i stabilna konstrukcja
ramy huśtawki zapewnia długoletnie użytkowanie. Bujaczek
posiada stabilne stopki z podkładkami antypoślizgowymi.
Bugies posiada również homologację EN 16232, EN 71.

Wyjątkowy komfort użytkowania
Dwupoziomowa regulacja nachylenia oparcia pozwala na
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dostosowanie siedziska do aktualnych potrzeb dziecka.
Obszerne siedzisko z możliwością obrotu o 90°, wyposażone w
miękką poduszkę pod główkę dziecka przystosuje się idealnie
do rozmiarów malca podczas jego dorastania. Kolorowa
tapicerka wykonana z delikatnej, przyjemnej w dotyku tkaniny
z wesołymi motywami.

Ciekawe rozwiązania
Centralny moduł sterowania zasilany bateriami (4 x LR20) lub
przez dołączony zasilacz pozwala zarządzać pięcioma
prędkościami huśtania. Czasomierz pozwala na automatyczne
wyłączenie bujania po 8, 15 lub 30 minutach. Huśtawka
wyposażona jest w odpinaną budkę z moskitierę, pozwalającą
na używanie huśtawki w ogrodzie lub na tarasie. Huśtawkę
można szybko złożyć co znacznie ułatwia jej przechowywanie.

Producent
Maksymalne obciążenie
Wymiary zewnętrzne
Wymiary wewnętrzne
Regulacja
Pasy bezpieczeństwa
Melodie
Zasilanie
Waga
Norma

HUŚTAWKA ELEKTRYCZNA CARETERO BUGIES SZARA
ORYGINALNE OPAKOWANIE
INSTRUKCJA
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Caretero
Max 12 kg
110 x 90 x 104 cm (po rozłożeniu), 110 x 48 x 110 cm (po
złożeniu)
44 × 35 cm (siedzisko), 44 × 52 cm (oparcie)
2-stopniowa regulacja nachylenia oparcia
5-punktowe, regulowane
12 kompozycji
Zasilacz sieciowy (w zestawie) lub 4 baterie 1,5V L20 D (nie
dołączone do zestawu)
9,2 kg
EN 16232, EN 71

