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Szumiś czujnik snu
SZUMSCZ-03 sleep miętowy
Cena

352,00 zł

Dostępność

Wyprzedano

Numer katalogowy

010003

Kod producenta

SZUMSCZ-03

Kod EAN

5901912030923

Producent

SZUMISIE SP. Z O.O.

Kolor dominujący

Miętowy

Czujnik snu

Tak

Płeć

Dziewczyna

Opis produktu
MASKOTKA SZUMIŚ - Kojący przyjaciel twojego maluszka.
Szumisiek to nasz szumisiowy chłopiec. Czeka na małego
przyjaciela albo przyjaciółkę. Uszyty jest z gładkiego, miłego w
dotyku materiału minky. Sprawdzi się podczas zabawy,
wycieczek i na spacerze. A w czasie drzemek i w maluszek
może wtulić się w miękkiego szumiącego misia.

Materiał minky, z którego uszyte są misie stymuluje
sensorycznie. Niemowlak chętnie bawi się szumisiowymi
łapkami i uszkami. A kiedy maluszek zasypia może przytulić
się do miękkiego szumiącego misia. Kieszonka z
mechanizmem szumiącym znajduje się w główce 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.

Biały szum schowany jest bezpiecznie do miękkiego i
przytulnego misia, którego można zabrać ze sobą wszędzie.
Żeby jeszcze lepiej dopasować się do potrzeb maluszków
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każdy szumiący miś Szumiś odtwarza aż 5 rodzajów białego
szumu: suszarek, wód płodowych z bijącym sercem, fal
morskich oraz deszczu. Według opracowanej przez dr dr
Harvey’a Karpa metody 5S nowo narodzone maluchy najlepiej
uspokaja ciasne otulenia, ssanie, kołysania, pozycja na
brzuchu oraz szumienie, które emitują właśnie szumiące misie.
Do tego nasze pluszaki, po wyjęciu mechanizmu szumiącego,
można prać nawet w pralce. Szumisie to najwyższa jakość
wykonania!

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

SZUMIŚ SLEEP MIĘTOWY CZUJNIK SNU SZUMSCZ-03
INSTRUKCJA
ORYGINALNE OPAKOWANIE
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SZUMISIE
14 x 23 cm
Minky
Tak
Tak
Tak
Miętowy

