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Технически спецификации
• В съответствие с: Законодателство на ЕС и С

АЩ за играчки

Аудио запис
• Предварително записани звуци

Удобство
• Автоматично изключване
• Постепенно приглуш. на светлината
• Постепенно приглушаване на звука
• Брой на включените слайдове: 6
• Програмируеми таймери: 5-8-10 минути
• Въртене на изображения
• Резервни слайдове: 2

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Ръководство за 

потребителя

Мощност
• Съдържа батерии: да
• Тип батерия: AA
• Брой на батериите: 4
• Време на работа на батерии: 4 час(а)
• Сменяема/многократна
•

Вълшебен театър
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