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Μαγικός καθρέφτης

SCD910
ενθαρρύνει τους πρώτους ήχους και 

τις πρώτες λέξεις του μωρού

Ήχοι και εικόνες εξαφανίζονται σιγά-σιγά
• Αναπαράγει προεγγεγραμμένους καθησυχαστικούς ήχους για μωρά
• Το μωρό ακούει τη φωνή σας ενώ αποκοιμιέται

Το μωρό σας μαθαίνει παίζοντας
• Εγγράφει και αναπαράγει τη φωνή του μωρού σας

Απόλυτα ασφαλές για παιχνίδι
• Ο άθραυστος καθρέφτης είναι κατασκευασμένος από ευέλικτο πλαστικό αντί για γυαλί
• Συμμορφώνεται με όλα τα σχετικά πρότυπα παιχνιδιών και ασφαλείας



 Προεγγεγραμμένοι κινούμενοι ήχοι
Κάθε κουμπί εκπέμπει ένα φιλικό ήχο, 
προσκαλώντας το μωρό σας να πιάσει τα κουμπιά 
και να συντονίσει τα χέρια του με το βλέμμα.

Ηχογραφήστε τη δική σας φωνή
Χαρίστε στο μωρό σας την αίσθηση ασφάλειας 
της φωνής σας ή την απόλαυση ενός παραμυθιού 
καθώς αποκοιμιέται.

Εγγράφει και αναπαράγει τη φωνή του 
μωρού σας
Η φωνή του μωρού σας ενεργοποιεί το Μαγικό 
Καθρέπτη και μερικά δευτερόλεπτα αργότερα 
ακούγεται η εγγραφή της. Η δυνατότητα που 
δίνεται στα μωρά να ακούν τη φωνή τους ενώ 
βλέπουν το πρόσωπό τους τα ενθαρρύνει να 
πειραματιστούν με τον ήχο και το λόγο.

Άθραυστος καθρέφτης
Ακόμη κι αν τον πετάξουν κάτω στο δάπεδο ή 
πάνω στον τοίχο, δεν υπάρχει κίνδυνος να 
σπάσει, καθώς είναι κατασκευασμένος από 
ευέλικτο πλαστικό.

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

Αναπαραγωγή ήχου
• Αυτόματη αναπαραγωγή

Εγγραφή ήχου
• Αυτόματη εγγραφή
• Προεγγεγραμμένοι ήχοι
• Χρόνος εγγραφής: έως 6 δευτ.

Ευκολία
• Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Μπαταρία
• Εγχειρίδιο χρήσεως

Ρεύμα
• Τύπος μπαταρίας: AA
• Αριθμός μπαταριών: 3
• Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: 10 ώρα(ες)
• Με δυνατότητα αφαίρεσης/αντικατάστασης

Διαστάσεις και βάρος
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 24 x 7,5 x 

28,5 χιλ.

Στοιχεία logistic
• Συσκευασία F EAN
•

Προδιαγραφές
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