Philips
Magic Theatre

SCD940

uklidňuje a stimuluje
Pomáhá dítěti pozvolna usnout
• Vytváří uklidňující pohádkovou zemi
Zvuky a obrázky se jemně tlumí
• Uklidňující předem nahrané zvuky přírody
• Umožňuje promítat pomalu se otáčející obrázky na stěnu nebo na strop
• Nastavte dobu přehrávání podle potřeb dítěte
Roste s dítětem
• Nakreslením vlastních diapozitivů oživíte vyprávění pohádek
• 6 úchvatných diapozitivů
Zcela bezpečné na hraní
• Splňuje všechny platné bezpečnostní normy pro hračky.

SCD940/84

Magic Theatre

Specifikace

Přednosti

Technické údaje

• Vyhovuje normám.: Normy pro hračky v EU a USA

• Otáčení obrázků
• Náhradní diapozitivy: 2

Nahrávání zvuku

Příslušenství

• Dodávané příslušenství: Uživatelský manuál

Dětská promítačka Magic Theatre vytváří v dětském
pokoji pohádkovou zemi. Přehráváním uklidňujících
zvuků a promítáním obrázků na strop nebo zeď
můžete dítěti pomoci pozvolna usnout.

Pohodlí

Spotřeba

3 uklidňující zvuky

• Předem nahrané zvuky
•
•
•
•
•

Automatické vypnutí
Jemné tlumení světla
Jemné doznívání zvuků
Počet přiložených diapozitivů: 6
Programovatelné časovače: 5-8-10 minuta(y)

•
•
•
•

Baterie dodávány s přístrojem: ano
Typ baterie: AA
Počet baterií: 4
Provozní doba při napájení baterií: 4 hodina
(hodiny)
• Snímatelný/vyměnitelný
•

Uklidňující zvuky a promítání obrázků

Přirozené zvuky, jako je šplouchání moře, tlukot
srdce či tekoucí voda děti uklidňují a uspávají. Můžete
vybrat zvuk, který bude dítěti nejpříjemnější.

Otáčející se obrázky

Uklidňující pohyb promítaných obrázků pomáhá
dětem usnout a stimuluje jejich vizuální vývoj.

Vytvořte své vlastní diapozitivy

Na poskytnuté prázdné diapozitivy můžete pomocí
vodovzdorného inkoustu nakreslit vlastní obrázky a
rozšířit tak zásobu pohádek a ukolébavek.

Splňuje příslušné normy pro hračky

Výrobky splňující standardy pro hračky byly důkladně
testovány z hlediska plnění těchto norem a jsou zcela
bezpečné.
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