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INNOGIO GIOFRIENDS ANGELO
INTERAKTYWNA PRZYTULANKA
GIO-880
CENA:

149,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: OD RĘKI
Producent: InnoGIO
Numer katalogowy: GIO-880
Kod EAN: 5904405021125

OPIS PRZEDMIOTU
GIOfriends Angelo
GIOfriends będą wsparciem w dobrym śnie na każdym etapie rozwoju dziecka.
Bezpieczny od pierwszych dni życia
Miś Angelo zostanie przyjacielem Twojego dziecka już od pierwszych dni życia i zostanie nim na długie
lata. Świecący brzuszek może służyć jako lampka nocna dla bojącego się ciemności dziecka, które
przed zaśnięciem lub po obudzenia dotyka brzuszka, włączając lampkę. Mechanizm znajdujący się w
brzuszku spełnia również rolę pozytywki z 10 melodiami. Specjalnie wyselekcjonowane szumy wyciszą
dziecko oraz przyczynią się do spokojnego zaśnięcia. Dzięki funkcji regulacji natężenia głośności
możemy dostosować ją do potrzeb naszego dziecka. W zapięciu z tyłu bezpiecznie umieścisz
mechanizm bez obawy o wyjęcie go przez malucha.

Zmieniające się kolory świateł pomogą bez trudu zasnąć Twojemu dziecku.
Wsparcie w dobrym śnie Twojego dziecka.
Mechanizm
Nie nagrzewa się
• 3 stopniowy timing (10, 20, 40 min)

• Prosty w obsłudze
• Dwa tryby świecenia:
- białe ciepłe światło przy trybie lampki nocnej
- niebieski, zielony, żółty w trybie muzycznym
• Szumy:
- Melodia usypiająca
- Szum morza
- Szum morza z melodią usypiającą w tle
- Dźwięk śpiewu ptaków
- Dźwięk śpiewu ptaków z usypiającą melodią w tle
- Odgłos kojącego różowego szumu
- Odgłos kojącego różowego szumu z kołysanką w tle
- Dźwięk spokojnej nocy z melodią uspiającą w tle
- Szum rzeki

Bezpieczny produkt
Przytulanka została wykonana z różnych tekstur materiału, dzięki czemu stymuluje wiele zmysłów
dziecka. Zabawka rozwija wyobraźnię oraz wpływa pozytywnie na jego rozwój emocjonalny.
Zastosowanie neutralnych kolorów oraz wzornictwa sprawi, że maskotki przypadną do gustu każdemu
dziecku oraz idealnie wpiszą się do wnętrza każdego dziecięcego pokoju.
Przytulanki GIOfriends będą profesjonalną pomocą dla rodzica w usypianiu dziecka. Dzięki melodiom,
dźwiękom natury i delikatnej nocnej poświacie, przytulanka stworzy idealną atmosferę wprowadzając
powoli dziecko w wyciszenie a następnie w sen.
Mechanizmu interaktywnej zabawki można używać osobno bez przytulanki. Ma on wyproﬁlowaną
stopkę, dzięki której stabilnie stoi. Mechanizm nie nagrzewa się, więc jest w pełni bezpieczny dla
dziecka.
Nasze maskotki GIOfriends rosną razem z Twoim dzieckiem. Dla maluszka świetnie sprawdzi się jako
lampka z pozytywką. Dla nieco starszego jako lampka, a dla przedszkolaka będzie świetną przytulanką
w której można chować swoje skarby.

Produkt idealny
Wiek: 0m+
Pranie ręczne
Różne tekstury materiału
Haftowana buzia przytulanki
Materiał: 100% poliester
Mechanizm zasilany 3 bateriami AAA
Certyﬁkaty: BSCI, CE.
Wysokość produktu: 35 cm
Wymiar opakowania: 18,50 x 14,00 x 27,50 [cm]
Kod CN 9503 00 41
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