
centiva os primeiros sons 
in
e pal

Sons e
• Repe
• O se

Uma 
• Grav

Totalm
• Espe
• Obe
avras do bebé

 imagens que desaparecem suavemente
te sons tranquilizantes pré-gravados para bebés
u bebé ouve a sua voz enquanto adormece

forma divertida de o bebé aprender
a e repete a voz do seu bebé

ente seguro para brincar
lho inquebrável com plástico flexível em vez de vidro
dece a todas as normas relevantes de brinquedos e segurança
 

Philips
Espelho Mágico

SCD910



 

Especificações técnicas
• Conformidade com: Regulamentação de 

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

Reprodução Áudio
• Reprodução automática

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

Comodidade
• Desligar automático

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Pilha
• Manual do Utilizador

Potência
• 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
•

Espelho Mágico
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