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Natlampe og Sengeuro i et stilrent design fra Skip Hop

Moonlight & Melodies Natlampe og Sengeuro er to nyheder til det moderne børneværelse, som du ikke
må gå glip af her i efteråret. Det trendy Skip Hop har kombineret lys og lyd med et stilrent og elegant
design, der gør aftenmørket meget hyggeligere.
Moonlight & Melodies Natlampe giver et behageligt, varmt og dæmpet lys og har otte beroligende
naturlyde og melodier. En justerbar drejelinse projicerer en stjernehimmel op på væggen eller loftet.
Vælg den kombination af lys og lyd, som passer dit barn bedst, så klarer vores kloge ugle resten!





Fire melodier, bl.a. "Blink, lille stjerne"
4 naturlyde, bl.a. regnskov og hvid støj med hjertelyd
LED-pære med lang levetid, som ikke bliver varm
Cirkapris i butikkerne 529 kr.

Moonlight & Melodies Sengeuro projicerer stjerner på loftet og dysser det lille barn i søvn med de blødt
blinkende blade samt otte vuggeviser og naturlyde. I sengeuroen hænger fire dyr med stilrene mønstre;
en abe, en ugle, en giraf og en skildpadde. Med den tilhørende fjernbetjening kan du nemt starte og
stoppe uroen, også uden for barnets værelse.





Fire melodier, bl.a. "Blink, lille stjerne"
4 naturlyde, bl.a. regnskov og hvid støj med hjertelyd
LED-pære med lang levetid, som ikke bliver varm
Cirkapris i butikkerne 949 kr.

For yderligere information kontakt Jessica Engelbrecht, Marketing Manager Amvina AB.
Tlf.: +46 (0)8-732 88 50 eller jessica.engelbrecht@amvina.se. Du kan finde flere informationer,
produktfakta og downloade højopløste billeder på www.amvina.se/skiphop.

Skip Hop er en trendy og innovativ designvirksomhed fra New York, der fremstiller smarte og praktiske pusletasker, babylegetøj,
rygsække til børn og meget mere. Ellen Diamant, som er en prisbelønnet designer, skabte Skip Hops første produkt i starten af
2000-tallet; den nu klassiske Duo-pusletaske. Skip Hop er derefter blevet kendt for sine smarte, trendy og praktiske produkter.
Skip Hop sælges og distribueres til forhandlere i Sverige, Norge og Danmark af Amvina AB. Amvina er et svensk importog grossistselskab, der distribuerer baby-, børne-, ventetøjs- og forældreprodukter til detailhandelen i Norden.
Blandt vores varemærker kan nævnes Diono, Nattou, Skip Hop, Vinter & Bloom och Walltastic.
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