
MOONIE
KNUFFELKONIJNTJE MET LICHT EN GELUID

APPROVED



5 NATUURLIJKE, KALMERENDE GELUIDEN

De 5 geluiden werden geselecteerd op basis van pediatrisch onderzoek 
en werden getest bij baby’s en kindjes.

De rustgevende geluiden werden in hun natuurlijke context opgenomen 
en dus niet met de computer nagebootst.
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5 MODI VAN RUSTGEVEND LED LICHT

De zachte gloed herinnert baby’s aan de omgeving in de baarmoeder.

Het kalmerende lichtje geeft een gevoel van veiligheid.

Het LED lampje binnenin warmt niet op.
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SMART CRY 
DETECTOR

Moonie gaat naar de stand-by 
modus na 30 minuten.

Wanneer de baby begint te huilen, 
wordt het geluid van Moonie
automatisch terug geactiveerd.



SLAAPLIEDJE

Naast de 5 geluiden, kan Moonie
ook een slaapliedje afspelen dat 
speciaal gecomponeerd werd voor 
pasgeboren baby’s.



USB OPLAADBAAR

Er zijn geen batterijen nodig om 
Moonie te gebruiken.

De monitor in het knuffelkonijntje 
kan opgeladen worden a.d.h.v. 
een USB oplader (kabel 
meegeleverd).

Volledig opgeladen in 3 uur.

Werkt ongeveer 8 uur 
ononderbroken in licht –en geluid 
modus.

Werkt ongeveer 10 uur 
ononderbroken in geluid modus.



GEBRUIKSVRIENDELIJK

Je kan Moonie in- en uitschakelen, 
het volumeniveau aanpassen en 
het geluid wijzigen door op de 
buik van het konijntje te drukken.

De licht modus verander je via 
knopjes op de monitor binnenin.



SENSORISCHE 
KORRELS

De kleine korreltjes in de pootjes 
van Moonie stimuleren het 
tastgevoel van de baby.



Moonie speelt in op pediatrisch research dat 
zegt dat wit en roze geluid baby’s helpt om:

- Sneller in slaap te vallen

- Langer te slapen

- Minder te huilen

- Sneller te kalmeren

- Een goede slaaproutine te ontwikkelen

- Koliek te verminderen

Dit zijn soorten geluiden die 
worden geproduceerd door 
geluiden van allerlei 
verschillende frequenties 
samen te combineren.

Als je bv. alle denkbare tonen 
die een mens kan horen 
combineert, krijg je ‘witte 
ruis’.

De rustgevende geluiden van 
Moonie zijn dat soort witte en 
roze geluid die andere 
geluiden maskeren en baby’s 
o.a. goed laten slapen. 



4 MODELLEN:

MOO1001

MOONIE SKY

MOO1002

MOONIE POWDER

MOO1003

MOONIE CLOUD

MOO1004

MOONIE CREAM


