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SCD940
καθησυχάζει και δίνει 

ερεθίσματα

Βοηθάει το μωρό σας να αποκοιμηθεί
• Δημιουργεί έναν καθησυχαστικό θαυμαστό κόσμο

Ήχοι και εικόνες εξαφανίζονται σιγά-σιγά
• Καθησυχαστικοί, προεγγεγραμμένοι ήχοι της φύσης
• Προβάλλει περιστρεφόμενες εικόνες στον τοίχο ή το ταβάνι
• Προσαρμόστε το χρόνο παιχνιδιού ανάλογα με τις ανάγκες του μωρού σας

Μεγαλώνει μαζί με το μωρό σας
• Δώστε ζωή στις ιστορίες που διηγείστε στο μωρό σας ζωγραφίζοντας τις δικές σας 
διαφάνειες

• 6 συναρπαστικές διαφάνειες

Απόλυτα ασφαλές για παιχνίδι
• Συμμορφώνεται με όλα τα σχετικά πρότυπα παιχνιδιών και ασφαλείας



 Καθησυχαστικοί ήχοι και 
προβαλλόμενες εικόνες
Το Μαγικό Θέατρο δημιουργεί έναν θαυμαστό 
κόσμο στην κρεβατοκάμαρα του μωρού σας. Με 
τους καθησυχαστικούς ήχους και τις 
προβαλλόμενες εικόνες στο ταβάνι ή τον τοίχο 
μπορείτε να βοηθήσετε το μωρό σας να 
αποκοιμηθεί ήσυχα.

3 καθησυχαστικοί ήχοι
Φυσικοί ήχοι όπως η θάλασσα, οι κτύποι της 
καρδιάς και το τρεχούμενο νερό καθησυχάζουν 
και αποκοιμίζουν το μωρό σας. Επιλέξτε τον ήχο 
που καθησυχάζει περισσότερο το δικό σας μωρό.

Περιστρεφόμενες εικόνες
Η χαλαρωτική κίνηση των προβαλλόμενων 
εικόνων βοηθάει το μωρό σας να αποκοιμηθεί, 
ενώ παράλληλα ενισχύει την οπτική του ανάπτυξη.

Δημιουργήστε τις δικές σας διαφάνειες
Προσθέστε μια διασκεδαστική διάσταση στα 
παραμύθια και τα παιδικά τραγούδια, και 
ενθαρρύνετε τη δημιουργικότητα του παιδιού σας 
δημιουργώντας τις δικές σας διαφάνειες με τον 
αδιάβροχο στυλό και τις άδειες διαφάνειες που 
παρέχονται.

Πληροί τα πρότυπα για παιχνίδια
Τα προϊόντα που συμμορφώνονται με τα πρότυπα 
παιχνιδιών έχουν ελεγχθεί διεξοδικά για να 
διασφαλιστεί ότι πληρούν τους σχετικούς κανόνες 
και ότι είναι απόλυτα ασφαλή.
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Τεχνικές προδιαγραφές
• Συμμορφώνεται με: Κανονισμός παιχνιδιών ΕΕ & 
ΗΠΑ

Εγγραφή ήχου
• Προεγγεγραμμένοι ήχοι

Ευκολία
• Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας
• Σταδιακή μείωση της έντασης φωτός
• Σταδιακή μείωση της έντασης ήχου
• Αριθμός περιλαμβανομένων διαφανειών: 6
• Προγραμματιζόμενα χρονόμετρα: 5-8-

10 λεπτό(ά)

• Περιστροφή εικόνων
• Εφεδρικές διαφάνειες: 2

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Εγχειρίδιο 
χρήσεως

Ρεύμα
• Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες: ναι
• Τύπος μπαταρίας: AA
• Αριθμός μπαταριών: 4
• Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: 4 ώρα(ες)
• Με δυνατότητα αφαίρεσης/αντικατάστασης
•

Προδιαγραφές
Μαγικό θέατρο
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