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Specificaţii tehnice
• În conformitate cu:: Reglementările din Europa și 

SUA privind jucăriile

Înregistrare audio
• Sunete pre-înregistrate

Confort
• Oprire automată
• Întrerupere treptată a luminii
• Întrerupere gradată a sunetului
• Număr de diapozitive incluse: 6
• Timere programabile: 5-8-10 minute
• Rotirea imaginilor
• Diapozitive de rezervă: 2

Accesorii
• Accesorii incluse: Manual de utilizare

Putere
• Baterii incluse
• Tip de baterie: AA
• Număr de baterii: 4
• Durată de funcţionare cu baterii: 4 ore
• Detașabil/înlocuibil
•
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