Philips
Oglindă magică

SCD910

încurajează copilul să gângurească
şi să exerseze primele cuvinte
Sunetele și imaginile dispar ușor
• Redă sunete preînregistrate liniștitoare pentru copil
• Copilul dvs. vă va auzi vocea în timp ce adoarme
Un mod simpatic de învăţare pentru copil
• Înregistrează și redă vocea copilului dvs.
O jucărie sigură
• Oglinda incasabilă utilizează plasticul în locul sticlei
• Respectă toate standardele relevante pentru jucării.
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Oglindă magică

Specificaţii

Repere

Specificaţii tehnice

Accesorii

Redare audio

Alimentare

• Conform: Reglementările din Europa și SUA
privind jucăriile
• Redare automată

Înregistrare audio

• Înregistrare automată
• Sunete pre-înregistrate
• Durată de înregistrare: maxim 6 s

Confort

• Accesorii incluse: Baterie
• Manual de utilizare
•
•
•
•

Tip de baterie: AA
Număr de baterii: 3
Durată de funcţionare cu baterii: 10 ore
Detașabil/înlocuibil

Dimensiuni și greutate

• Dimensiuni produs (LxAxÎ): 24 x 7,5 x 28,5 mm

Date logistice

• Oprire automată

• Cutie EAN

Sunete preînregistrate

Fiecare buton declanșează un sunet prietenos,
invitând copilul să continue și să își dezvolte
coordonarea dintre mână și ochi.

Înregistraţi propria dvs. voce

Oferiţi copilului plăcerea și confortul vocii dvs. în
timp ce adoarme liniștit.

Înregistrează și redă vocea copilului dvs.
Vocea copilului dvs. activează Oglinda magică și, în
câteva secunde, va reda ce a spus sau gângurit copilul.
Cu aceasta, copilul își aude vocea și își vede chipul,
fiind astfel stimulat să experimenteze sunete și
cuvinte.

•

Oglindă incasabilă

Chiar dacă este lovită de un perete sau cade pe jos,
această oglindă realizată din plastic nu se va sparge.

Respectă standardele

Produsele au fost testate riguros din punctul de
vedere al standardelor, pentru a verifica dacă sunt
complet sigure.
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