Philips
Toverspiegel

SCD910/00

Stimuleert de eerste geluidjes
en woordjes van je baby
Geluiden en beelden vervagen langzaam
• Speelt vooraf opgenomen rustgevende geluidjes voor baby's af
• Je baby hoort jouw stem voor het slapengaan
Een leuke manier voor je baby om te leren
• Neemt de geluiden van je baby op en speelt deze af
Volledig veilig om mee te spelen
• De onbreekbare spiegel is gemaakt van flexibel plastic in plaats van glas.
• Voldoet aan alle relevante speelgoed- en veiligheidsrichtlijnen

SCD910/00

Toverspiegel

Specificaties

Kenmerken

Technische specificaties

Accessoires

Audioweergave

Vermogen

• Voldoet aan: Europese en Amerikaanse
speelgoedrichtlijnen
• Automatisch afspelen

Audio-opname

• Automatisch opnemen
• Vooraf opgenomen geluiden
• Opnametijd: tot 6 s

Gemak

• Automatische uitschakeling

• Meegeleverde accessoires: Batterij
• Gebruiksaanwijzing
•
•
•
•

Batterijtype: AA
Aantal batterijen: 3
Gebruikstijd van accu: 10 uur
Afneembaar/vervangbaar

Gewicht en afmetingen

• Afmetingen van het product (b x d x h): 24 x 7,5 x
28,5 mm

Logistieke gegevens
• EAN F-doos
•

Vooraf opgenomen vrolijke geluidjes

Onder iedere knop zit een vriendelijk geluid,
waardoor je baby wordt aangemoedigd de knoppen
in te drukken. Dit helpt bij de ontwikkeling van de
hand-oogcoördinatie.

Je eigen stem opnemen

Geef je baby het plezier en de geruststelling van jouw
stem of laat je baby genieten van een bekend
verhaaltje voor het slapengaan.

Neemt de geluiden van je baby op en
speelt deze af

De Toverspiegel wordt geactiveerd door de stem
van je baby en speelt de geluiden een paar seconden
later weer af. Als baby's hun eigen stem kunnen
horen terwijl ze hun gezicht kunnen zien, worden ze
aangemoedigd om te experimenteren met geluid en
spraak.

Onbreekbare spiegel

Zelfs als de spiegel op de grond wordt gegooid of
tegen de muur wordt geslagen, is er geen gevaar dat
de spiegel breekt, omdat deze is gemaakt van flexibel
plastic.

Voldoet aan de speelgoedrichtlijnen

De producten die voldoen aan de
speelgoedrichtlijnen zijn grondig getest zodat ze
voldoen aan deze normen en volledig veilig zijn.

Publicatiedatum
2020-11-18
Versie: 1.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom
van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve
eigenaren.
www.philips.com

