1. Naam van het product
Interactieve kat - grijs

2. Product code
29105810

3. Kleur
Zie afbeelding

4. Korte beschrijving
Deze geweldige kat ziet er niet alleen levensecht uit, maar ze hebben ook authentieke
geluiden, een rustgevend gespin en voelt als een echte kitten! De robotkat heeft een lekker
zacht vachtje. Daarnaast reageert de kat op beweging, maar ook op aaien en knuffelen; dit
komt door de ingebouwde sensoren. Aai de kat achterop haar kop of rug, dan gaat zij vrolijk
spinnen. Uiteraard moet de kat ook ontspannen. Dit zal zij doen tijdens een knuffelsessie. Zij
sluit haar ogen en het genieten kan beginnen. Wanneer de kitten een aantal minuten niet
wordt geaaid, zullen de ogen ook sluiten en gaat zij slapen. Met een klopje op de rug wordt
zij weer wakker. Met vriendelijk gemiauw wordt er af en toe om aandacht gevraagd. Dit
huisdier is speciaal ontwikkeld voor de ouderenzorg, maar is zeker ook bestemd voor elk
ander. Het is een gezelschapsdier voor iedereen! Onder de vacht op haar buik zit een aanuitschakelaar en een mogelijkheid om het geluid uit te schakelen. Werkt op 4 x C (LR14)
alkaline batterijen (inbegrepen). Deze interactieve kat is een huisdier uit de serie van de Joy
for All Hasbro Companion Pets.
Afmeting: 45 cm

5. Zintuigen Stimulaties
Horen, Zien, Voelen en Vestibulair

6. Technische informatie
Katachtige bewegingen en geluiden - geïnspireerd door echte katachtigen Ingebouwde
sensoren reageren op beweging en aanraking
Vibrapurr - Realistisch spinnen u kunt het voelen!
Zacht premium bont voor aangename tactiele interacties Inclusief batterijen: 4 x 1.5V C
batterijen
Grootte van de doos: 21 x 16 x 19 inch
Verpakkingsgrootte: 9 "x 15" x 10 "

7. Onderhoud
- Als er vuil op de kat komt, verwijder dit onmiddellijk.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen en/of vlek verwijderaar. Gebruik een vochtige doek om vuil te
verwijderen.
- Dompel de kat nooit onder water.

8.In gebruik nemen
Doe de batterijen in uw huisdier en druk op het aan knopje. LET OP! Er zit hier ook een knopje mute
dit betekend dat uw huisdier geen geluid maakt.

9. Veiligheid
Zorg ervoor dat huisdieren van de grond worden gehouden om struikelgevaar te voorkomen.
Herplaats het huisdier als de bewoner het te strak vasthoudt. Verwijder het huisdier als de
bewoner wordt geholpen om te voorkomen dat het wordt gegooid of op een andere manier
wordt beschadigd.

Voor meer informatie kunt u onze website www.nenko.com bezoeken.

