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Especificações técnicas
• Conformidade com: Regulamentação de 

brinquedos U.E. e E.U.A.

Gravação Áudio
• Sons pré-gravados

Comodidade
• Desligar automático
• Desvanecimento suave da luz
• Desvanecimento suave do som
• Número de diapositivos incluídos: 6
• Temporizadores programáveis: 5-8-10 minuto(s)
• Rotação de imagens
• Diapositivos sobressalentes: 2

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Manual do Utilizador

Potência
• Pilhas incluídas
• Tipo de Pilha: AA
• Número de pilhas: 4
• Tempo de funcionamento a pilhas: 4 hora(s)
• Amovível/ substituível
•

Teatro mágico
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