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Chicco Baby Hug AIR 4w1 Stone
leżaczek, krzesełko, łóżeczko,
fotelik
Cena

849,00 zł

Cena poprzednia

999,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

BabyHug

Producent

Chicco

Opis produktu
Łóżeczko Baby Hug Air 4w1
0m+
Wyjątkowy, wielofunkcyjny i elegancki gadżet 4 w 1 do opieki nad maluchem od dnia narodzin do 3 lat! Łóżeczko, łóżeczko z
regulowanym siedziskiem, fotelik i krzesełko do karmienia w jednym z siatkowymi wstawkami dla lepszej cyrkulacji powietrza i
eleganckimi zawieszkami!
Z nowym Baby Hug 4 w 1 życie z maluszkiem jest dużo łatwiejsze przez całe 24h/d :)
Baby Hug 4 in 1 Air może służyć jako mobilne łóżeczko dziecięce - już od dnia narodzin, regulowane łóżeczko dla starszych
niemowląt, krzesełko stołowe lub fotel. Ustawienie łóżeczka reguluje się specjalnym uchwytem w wezgłowiu łóżeczka - to
doskonałe rozwiązanie zwłaszcza w przypadku dzieci cierpiących na refluks żołądkowy. Wysokość Baby Hug Air reguluje się za
pomocą wygodnego w obsłudze przycisku, umieszczonego w dolnej części stelaża. Regulacja wysokości jest płynna i
dostosowuje się zawsze i idealnie do potrzeby dziecka i rodzica. To fantastyczne łóżeczko przyda się wam aż do 36. miesiąca
życia dziecka!
Dzięki 4 obrotowym kółkom jest idealnym sojusznikiem do opieki nad dzieckiem podczas codziennych czynności. Siateczkowe
wstawki czynią Baby Hug 4 Air w 1 jeszcze bardziej przewiewnym, a rodzic jeszcze łatwiej i szybciej skontroluje znajdujące się
w łóżeczku dziecko.
Nowe zawieszki - w stonowanych, eleganckich kolorach - zabawią dziecko, a rozszerzona kolorystyka tapicerek pozwoli
dopasować Baby Hug Air 4w 1 do każdego wnętrza.
System regulacji wysokości aktywowany poprzez naciśnięcie stopą przycisku umieszczonego na ramie, regulacja wysokości na
kilku poziomach.
Produkt wyposażony został w elektroniczny panel wygrywający melodie i światełka. Panel może być używany tylko w wersji
łóżeczka i leżaczka.
Produkt wyposażony w materacyk oraz szelki zabezpieczające. Obicie produktu można zdjąć i wyprać.
Wygodne łóżeczko:
Baby Hug 4in1 Air jest wygodnym rozwiązaniem na drzemkę już od pierwszych dni życia dziecka, dzięki otulającym kształtom
łóżeczka.
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Widoczność i cyrkulacja powietrza:
Tkanina z siatki wszyta w boki łóżeczka, pozwala zawsze widzieć przebywające w nim dziecko i zapewnia mu lepszy przepływ
powietrza.

Elektroniczny panel z zabawkami:
Baby Hug 4in1 Air jest wyposażony w elektroniczny pałąk z zabawkami, które bawią dziecko i pobudzają jego ciekawość. Pałąk
emituje efekty dźwiękowe i świetlne: 6 kołysanek i 6 zabawnych dźwięków muzycznych. Na pałąku zawieszone są 3 tekstylne,
urocze zabawki - zawieszki.
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Pałąk z zabawkami:
Regulowany pałąk z zabawkami zajmie i zabawi dziecko bezpiecznie zapięte pasami bezpieczeństwa w Baby Hug. Dzięki
regulacji wysokości można ustawić Baby Hug na takiej wysokości, aby utrzymywać z dzieckiem kontakt wzrokowy.

Materacyk:
Miękko wyściełany, wyjmowany materacyk w Baby Hug 4in1 Air zapewnia dziecku komfort, zapewniając mu poczucie
bezpieczeństwa i otulenia.
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Regulowane oparcie:
Łóżeczko można wyregulować tak, aby dziecko mogło przybrać najlepszą i odpowiednią do wieku pozycję, odchylając oparcie
na 3 różnych poziomach.

Praktyczne krzesełko do karmienia:
Począwszy od 6 miesiąca. Baby Hug 4in1 Air można przekształcić w krzesełko do karmienia, aby ułatwić moment rozszerzania
diety i późniejsze, bardziej samodzielne posiłki.

4 kółka:
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Dzięki 4 obrotowym kółeczkom z hamulcami., Baby Hug 4in1 Air można łatwo i bezpiecznie przemieszczać w domu: w ten
sposób dziecko może podążać za tobą zawsze i wszędzie, bez względu na to, co robisz.

Regulowana wysokość:
Baby Hug 4in1 Air ma także regulowaną wysokość dla każdej z czterech konfiguracji. Wygodnie i praktycznie umiejscowiony
przycisk pozwala wybrać idealną wysokość, której potrzebujesz, aby utrzymać z dzieckiem kontakt wzrokowy.

Fotelik:
Jeżeli obniżysz Baby Hug 4in1 Air do minimalnego poziomu, dziecko może z niego korzystać podczas czytania, rysowania lub
oglądania telewizji podczas przekąsek.
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Higiena:
Obicie produktu można zdjąć i wyprać.
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