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Nattlampe og sengeuro i stilren design fra Skip Hop 

 
Her er to nyheter til det moderne barnerommet som du ikke vil gå glipp av i høst: Moonlight & Melodies nattlampe og sengeuro. Trendsikre Skip Hop har kombinert lys og lyd med stilren og elegant design som gjør kveldsmørket koseligere.  Nattlampen Moonlight & Melodies gir behagelig, varmt og dempet lys og har åtte beroligende naturlyder og melodier. En justerbar, vribar linse projiserer en stjernehimmel på veggen eller taket. Velg en kombinasjon av lys og lyd som barnet trives med, så vil vår kloke ugle ta seg av resten! 

 

 Fire melodier, blant annet Blinke, blinke stjernelill 
 Fire naturlyder, blant annet regnskog og hvit støy med hjertelyd 
 LED-pære som varer lenge og ikke blir varm 
 Veiledende utsalgspris kr 599 

 Sengeuroen Moonlight & Melodies projiserer stjerner i taket og hjelper barnet å sovne med mykt lysende blader samt åtte vuggeviser og naturlyder. I sengeuroen henger det fire dyr med stilren utforming: ape, ugle, sjiraff og skilpadde. Med den tilhørende fjernkontrollen kan du enkelt starte og stoppe uroen, selv utenfor rommet der barnet sover. 

 

 Fire melodier, blant annet Blinke, blinke stjernelill 
 Fire naturlyder, blant annet regnskog og hvit støy med hjertelyd 
 LED-pære som varer lenge og ikke blir varm 
 Veiledende utsalgspris kr 1 098 

   
Ønsker du mer informasjon, kontakt Jessica Engelbrecht, Marketing Manager Amvina AB.  
Tlf. +46 (0)8 732 88 50 eller jessica.engelbrecht@amvina.se. Mer informasjon, produktfakta samt 
høyoppløste bilder til nedlasting finner du på www.amvina.se/skiphop.  
Skip Hop er en trendy og nyskapende designbedrift fra New York som lager pene og praktiske stellevesker, babyleker, ryggsekker for barn og mye annet. Ellen Diamant, som er en prisbelønt designer, skapte Skip Hops første produkt på begynnelsen av 2000-tallet – den nå klassiske stellevesken Duo. Skip Hop har senere blitt velkjent for sine pene, stilsikre og praktiske produkter.  Skip Hop selges og distribueres til forhandlere i Sverige, Norge og Danmark av Amvina AB. Amvina er et svensk importfirma som distribuerer baby-, barne- og foreldreprodukter til detaljhandelen  i Norden. Blant våre varemerker finnes bl.a Diono, Hippychick, Nattou, Pabobo,  Skip Hop och Vinter & Bloom. 
 


