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Nytänkande Babysitter från Skip Hop 
 

 
 
Skip Hop har tagit den klassiska babysittern och gett den ett ordentligt lyft! Skip Hop Babysitter har steglöst 
justerbar höjd och är designad för att din bebis ska kunna bli ännu mer delaktig i familjens stunder.  
Den kan användas som en traditionell babysitter på golvnivå, men kan även höjas så att bebisen kan vara 
med vid exempelvis de gemensamma måltiderna. 
Med babysittern får du möjlighet att få saker gjorda medan du har bebisen tryggt inom synhåll. Babyskyddet 
har ergonomisk sits och en 5-punktssele. Bebisen kan underhållas av den avtagbara mobilen, känna 
vibrationer samt lyssna på melodier och ljud.  

Läs mer om Skip Hop Babysitter 
 

Se Skip Hop Babysitter video 

 För bebisar upp till 9 kg 
 Vred för att justera höjden steglöst upp till 86 cm 
 5-punktssele 
 Lugnande vibrationer, melodier och ljudeffekter med volymkontroll 
 Automatisk avstängning efter 20 min 
 Kan fällas ihop för enkel förvaring 
 Tvättbar klädsel och extra inlägg för spädbarn 
 Avtagbar mobilarm 
 Rek. ca-pris: 1 999 kr 

 
Om Skip Hop 
Skip Hop är ett trendigt och innovativt designföretag från New York. 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 skötväskor med 
snygg design och smart funktion. I det breda sortimentet finns även babyleksaker, ryggsäckar för barn och mycket annat. 

För ytterligare information, kontakta oss på tel 08-732 88 50 eller marketing@amvina.se. 
 

 
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, Doona, Hippychick, Nattou, Skip Hop & Vinter & Bloom. 


