Philips
Espelho Mágico

SCD910

incentiva os primeiros sons
e palavras do bebé
Sons e imagens que desaparecem suavemente
• Repete sons tranquilizantes pré-gravados para bebés
• O seu bebé ouve a sua voz enquanto adormece
Uma forma divertida de o bebé aprender
• Grava e repete a voz do seu bebé
Totalmente seguro para brincar
• Espelho inquebrável com plástico flexível em vez de vidro
• Obedece a todas as normas relevantes de brinquedos e segurança

SCD910

Espelho Mágico
Especificações

Produtos em destaque

Especificações técnicas

Acessórios

Reprodução Áudio

Potência

• Conformidade com: Regulamentação de
brinquedos U.E. e E.U.A.
• Reprodução automática

Gravação Áudio

• Gravação automática
• Sons pré-gravados
• Tempo de gravação: até 6 s

Comodidade

• Desligar automático

• Acessórios Incluídos: Pilha
• Manual do Utilizador
•
•
•
•

Tipo de Pilha: AA
Número de pilhas: 3
Tempo de funcionamento a pilhas: 10 hora(s)
Amovível/ substituível

Dimensões e peso

• Dimensões do produto (LxPxA): 24 x 7,5 x
28,5 mm

Dados logísticos

• Caixa-F Cód. Barras

Sons animados pré-gravados
Cada botão activa um som cativante, que convida o seu
bebé a chegar aos botões e desenvolve a sua
coordenação mão-olho.
Grave a sua própria voz
Dê ao seu bebé o prazer e a segurança de ouvir a sua
voz ou desfrutar de uma história para adormecer
enquanto adormece suavemente.
Grava e repete a voz do seu bebé
A voz do seu bebé activa o Espelho Mágico, sendo
reproduzida alguns segundos depois. Ao permitir aos
bebés ouvir a sua própria voz enquanto vêem o seu rosto,
estes são incentivados a fazer experiências com o som e
a fala.

•

Espelho inquebrável
Mesmo quando é atirado ao chão ou contra uma parede,
não existe o perigo de se partir porque é feito em plástico
flexível.
De acordo com as normas de brinquedos
Os produtos que estão de acordo com as normas para os
brinquedos foram intensamente testados para garantir
que respeitam estas normas e são totalmente seguros.
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