Philips
Вълшебен театър

SCD940

успокоява и стимулира
Помага на бебето неусетно да заспи
• Създава комфортна приказна обстановка
Меко затихване на звуци и изображения
• Успокояващи предварително записани звуци от природата
• Прожектира бавно въртящи се изображения на стената или тавана
• Регулирайте времето на възпроизвеждане според нуждите на вашето бебе
Расте с вашето бебе
• Оживете приказките за лека нощ, като рисувате ваши слайдове
• 6 пленителни слайда
Напълно безопасно за игра
• Съответства на всички стандарти, отнасящи се за играчки и безопасност

SCD940/84

Вълшебен театър

Спецификации
Технически спецификации

• В съответствие с: Законодателство на ЕС и
САЩ за играчки

Аудио запис

Акценти
• Въртене на изображения
• Резервни слайдове: 2

Аксесоари

• Предварително записани звуци

• Аксесоари в комплектацията: Ръководство за
потребителя

Удобство

Мощност

•
•
•
•
•

Автоматично изключване
Постепенно приглуш. на светлината
Постепенно приглушаване на звука
Брой на включените слайдове: 6
Програмируеми таймери: 5-8-10 минути

•
•
•
•
•

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

Успокояващи звуци и прожектирани
изображения

Вълшебният театър създава комфортна приказна
обстановка в стаята на вашето бебе. Чрез
създаване на успокояващи звуци и прожектирани
изображения на тавана или стената можете да
помагате на бебето неусетно да заспи.

3 успокояващи звука

Естествените звуци, като море, биене на сърце и
течаща вода, са успокояващи и приспиващи за
вашето бебе. Изберете звука, който е найуспокояващ за него.

•

Въртящи се изображения

Релаксиращото движение на прожектираните
изображения помага на вашето дете да заспи и
стимулира визуалното развитие.

Създайте свои собствени слайдове

Прибавете забавен елемент към приказките и
стихчетата и стимулирайте творчеството у
вашето дете, като създавате слайдове с помощта
на приложеното перо и празни шаблони.

Съответства на стандарта за играчки

Продуктите, които трябва да отговарят на
стандарта за играчки, се тестват изцяло, за да се
гарантира, че изпълняват изискванията и са
напълно безопасни.
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