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Nattlampa och Sängmobil i stilren design från Skip Hop 

 
Moonlight & Melodies Nattlampa och Sängmobil är två nyheter för det moderna barnrummet som du inte vill missa i höst. Trendiga Skip Hop har kombinerat ljus och ljud med stilren och elegant design som gör kvällsmörkret mysigare.  Moonlight & Melodies Nattlampa ger ett behagligt, varmt dimrat ljus och har åtta lugnande naturljud och melodier. En justerbar vridlins projicerar en stjärnhimmel på vägg eller tak. Välj en kombination av ljus och ljud som passar ditt barn bäst och vår kloka uggla kommer att göra resten! 

 

 Fyra melodier, bl.a. blinka lilla stjärna 
 4 naturljud, bl.a. regnskog och vitt brus med hjärtljud 
 LED lampa som håller länge och inte blir varm 
 Cirkapris i butik 599 kr 

 Moonlight & Melodies Sängmobil projicerar stjärnor i taket och söver det lilla barnet av de mjukt lysande löven samt åtta vaggvisor och naturljud. I sängmobilen hänger fyra djur i stilrena mönster; apa, uggla, giraff och sköldpadda. Den tillhörande fjärrkontrollen gör att du enkelt kan starta och stoppa mobilen även utanför barnets rum.  

 

 Fyra melodier, bl.a. blinka lilla stjärna 
 4 naturljud, bl.a. regnskog och vitt brus med hjärtljud 
 LED lampa som håller länge och inte blir varm 
 Cirkapris i butik 1 098 kr 

 
 För ytterligare information kontakta Jessica Engelbrecht, Marketing Manager Amvina AB.  Tel 08-732 88 50 eller jessica.engelbrecht@amvina.se. Mer information, produktfakta samt högupplösta bilder för nedladdning finns på www.amvina.se/skiphop.  
 Skip Hop är ett trendigt och innovativt designföretag från New York som tillverkar snygga och praktiska skötväskor, babyleksaker, ryggsäckar för barn och mycket annat. Ellen Diamant som är en prisbelönt designer skapade Skip Hop's första produkt i början av 2000-talet; den nu klassiska skötväskan Duo. Skip Hop har därefter blivit välkända för sina snygga, trendiga och praktiska produkter.   Skip Hop säljs och distribueras till återförsäljare i Sverige, Norge och Danmark av Amvina AB. Amvina är ett svenskt grossistföretag som distribuerar baby-, barn- och föräldraprodukter till detaljhandeln i Skandinavien.   Bland våra varumärken finns Diono, Hippychick, Nattou, Pabobo, Skip Hop, Vinter & Bloom och Walltastic. 


