
 

 

Philips
Magic Theatre

SCD940/84
Nomierina un stimulē

Palīdz mazulim mierīgi iemigt
• Rada nomierinošu brīnumu pasauli

Skaņas un attēli lēnām izgaist
• Nomierinošas dabas skaņas
• Projicē lēni rotējošus attēlus uz sienas vai griestiem
• Pielāgojiet rotaļāšanās laiku sava mazuļa vajadzībām

Pielāgojas jūsu augošajam mazulim
• Miega stāsti iemiesojas dzīvē jūsu paša zīmētos slaidos
• 6 satriecoši slaidi

Pilnībā drošs rotaļām
• Atbilst visiem būtiskajiem rotaļlietu un drošības standartiem



 Nomierinošas skaņas un attēlu 
projekcija
Magic Theatre rada nomierinošu brīnumu pasauli 
jūsu mazuļa istabā. Atskaņojot nomierinošas skaņas 
un projicējot attēlus uz griestiem vai sienas, šī ierīce 
var palīdzēt jūsu mazulim iemigt.

3 nomierinošas skaņas
Dabas skaņas, piemēram, jūras šalkas, sirdspuksti un 
plūstošs ūdens, gan nomierina, gan veicina iemigšanu. 
Izvēlieties skaņu, kas vislabāk nomierina jūsu mazuli.

Rotējoši attēli
Projicēto attēlu mierīgā kustība palīdz jūsu mazulim 
iemigt, vienlaikus veicinot vizuālās uztveres attīstību.

Izveidojiet savus slaidus
Padariet pasakas un bērnu dzejolīšus jautrākus un 
veiciniet mazuļa radošās izpausmes, izveidojot savus 
slaidus, izmantojot komplektā iekļauto ūdensdrošo 
pildspalvu un lapas.

Atbilst rotaļlietu standartiem
Izstrādājumi, kas atbilst rotaļlietu standartiem, ir 
rūpīgi pārbaudīti, lai nodrošinātu, ka tie atbilst šīm 
normām un ir pilnīgi droši.
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Tehniskā specifikācija
• Atbilst: ES un ASV rotaļlietu noteikumiem

Audio ierakstīšana
• Ierakstītas skaņas

Lietošanas komforts
• Automātiska izslēgšanās
• Neuzkrītoša gaismas nodzišana
• Neuzkrītoša skaņas izslēgšana
• Ietverto slaidu skaits: 6
• Programmējami taimeri: 5-8-10 minūtes

• Attēlu rotācija
• Rezerves slaidi: 2

Piederumi
• Iekļautie piederumi: Lietotāja rokasgrāmata

Strāvas padeve
• Baterijas iekļautas
• Baterijas tips: AA
• Bateriju skaits: 4
• Baterijas darbības laiks: 4 stundas
• Noņemamas/nomaināmas
•

Specifikācijas
Magic Theatre

http://www.philips.com

