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Szumiś czujnik snu
SZUMCZ-05 niebieski
Cena

352,00 zł

Dostępność

Wyprzedano

Numer katalogowy

011338

Kod producenta

SZUMCZ-05 NIEBIESKI

Kod EAN

5901912030879

Producent

SZUMIŚ

Opis produktu
MASKOTKA SZUMIŚ - Kojący przyjaciel twojego maluszka.
Szumisia to nasza szumisiową dziewczynka. Chętnie
zaprzyjaźni się z małą księżniczką, ale równie dobrze będzie jej
u małego przyjaciela.

Szumisia uszyta jest z miłego w dotyku, gładkiego materiału
minky. Maluszek podczas drzemki i w nocy może przytulić się
do miękkiego szumiącego misia. A w ciągu dnia Szumiś będzie
świetnym towarzyszem zabaw i spacerów. Kieszonka z
mechanizmem szumiącym znajduje się w brzuszku misia,
zapinana jest na bezpieczny suwak. Urządzenie dźwiękowe
obsługuje się bez potrzeby wyjmowania go z kieszonki.
Maskotka uszyta jest z atestowanych materiałów bezpiecznych
od pierwszego dnia życia. Po wyjęciu mechanizmu można ją
prać w pralce.

Czujnik Snu - Po 60 minutach od włączenia misia szum powoli
wycisza się i sam wyłącza a Szumiś przechodzi w tryb
czuwania. Kiedy Maluszek zaczyna się przebudzać, kręci się
czy płacze, szum automatycznie włączy się na wybrany
ostatnio dźwięk. Po 60 minutach mechanizm znów się wyłączy
i przejdzie w tryb czuwania.
System non-stop - ta funkcja umożliwia włączenie mechanizmu
aż na 12 godzin szumienia, żeby Maluszek mógł przespać przy
szumie nawet cała noc.

Szumisie to niezwykłe szumiące misie – skradły serca tysiącom
maluszków. Powstały po to, żeby zapewnić spokojny sen
niemowlaka. Biały szum, który emituje szumiący miś Szumiś,
wycisza Maluszki i ułatwia im zasypianie. Dlaczego dzieci tak
lubią szum? Bo przypomina im to, co miesiącami słyszały w
brzuchu Mamy. Dźwięk wód płodowych, bijące serce, rozmowy,
hałas z otoczenia – to wszystko docierało do dziecka podczas
życia płodowego jako jednostajny szum. To dlatego po
urodzeniu tak wiele noworodków lubi usypiać przy szumie
suszarki, bądź odkurzacza. To ten dźwięk kojarzy im się z
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bezpieczeństwem i ciepłem jakie pamiętają z brzucha mamy.
Na naszych aukcjach znajdą Państwo jeszcze więcej wspaniałych Szumisiów

Producent
Wymiary
Materiał
Czyjnik snu
System non-stop
Możliwość prania w pralce
Kolor

SZUMIŚ SZARY CZUJNIK SNU SZUMCZ-05
INSTRUKCJA
ORYGINALNE OPAKOWANIE
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SZUMISIE
14 x 23 cm
Minky
Tak
Tak
Tak
Niebieski

