Informacje o produkcie

Utworzono 21-07-2018

KRZESEŁKO do karmienia LEŻACZEK HUŚTAWKA elektryczna 3w1
Cena :
510,00 zł
Stan magazynowy : bardzo wysoki

KRZESEŁKO DO KARMIENIA, LEŻACZEK I HUŚTAWKA 3w1
REGULOWANY STOPIEŃ NACHYLENIA OPARCIA ORAZ WYSOKOŚĆ
Indigo to Krzesełko do Karmienia, Huśtawka i Leżaczek dla Niemowląt. Na naszym rynku trudno znaleźć coś porównywalnego. Zależało nam by Indigo
zauroczyło rodziców wyglądem. By stało się ozdobą wnętrza. Indigo jest wysmakowane i zaprojektowane z troską o detale – wygodne w obsłudze i pełne
przydatnych funkcji. Wspiera rodzica i zapewnia maluszkowi komfort w czasie posiłków i odpoczynku.
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3w1: Krzesełko do karmienia, Leżaczek i Huśtawka elektryczna
huśtawka przeznaczona jest dla dzieci od pierwszych dni życia, ważących do 9 kg
wysokie krzesełko do karmienia dzieci w wieku od 6 miesięcy do około 3-4 lat (o maksymalnej masie ciała 15 kg)
elegancka, miękka tapicerka z PCV, odporna na zabrudzenia
obszerne oparcie rozkłada się do pozycji leżącej (niezależnie od siedziska – 4 stopnie regulacji) – dziecko ma zapewnioną wygodę podczas posiłku i relaksu
wygodna regulacja wysokości krzesełka (6 stopni regulacji) oraz podnóżka (5 stopnie regulacji) dodatkowo podnosi komfort korzystania z produktu
miękka, bawełniana wkładka redukcyjna dla mniejszych dzieci
intuicyjny mechanizm składania, pomaga w wygodnym przechowywaniu produktu
stabilne stopki z podkładkami antypoślizgowymi
duża, podwójna tacka, którą łatwo usunąć i wymyć
centralny moduł sterowania zasilany bateriami (4 x LR20 1,5V) lub przez dołączony zasilacz
regulowana prędkość huśtania i czasomierz pozwalający na automatyczne wyłączenie bujania po 8, 15 lub 30 minutach
solidna i stabilna konstrukcja ramy krzesełka zapewnia długoletnie bezpieczne użytkowanie
zdejmowany pałąk z pluszowymi zabawkami
homologacja EN 14988, EN 16232, EN 71

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:
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UWAGA! Po zakupie proszę wpisać wybrany kolor krzesełka.
DANE TECHNICZNE:
Przedział wiekowy:
Krzesełko: od 6. miesiąca życia do 3-4 lat (o maksymalnej wadze do 15kg)
Huśtawka: od 1. miesiąca życia, do 1 roku (o maksymalnej wadze do 9kg)
Wymiary zewnętrzne: 60x90x103 cm
Wymiary wewnętrzne: 33x22 cm (siedzisko), 33x47 cm (oparcie)
Wymiary po złożeniu: 58x60x110 cm
Szelki: 5-punktowe, regulowane
Regulacja: 4-stopniowa niezależna od siedziska, 6-stopniowa wysokości, 5-stopniowa podnóżka
Wkładka redukcyjna: tak
Tkanina: miękka tapicerka z PCV, odporna na zabrudzenia
Melodie: Tak
Zasilanie: zasilacz sieciowy (w zestawie) lub 4 baterie 1,5V LR20 (nie dołączone do zestawu)
Waga: 14,1 kg
Wymiary opakowania: 59x32x70 cm
Norma: EN 14988, EN 16232, EN 71
Wymiary podawane są według schematu: szerokość x głębokość lub szerokość x głębokość x wysokość.
Wiek: 1m+

Dostępne opcje KRZESEŁKO do karmienia LEŻACZEK HUŚTAWKA elektryczna 3w1
» Kolorystyka: beige, grey, mint, navy.

