
 

 

Philips
Kouzelné zrcadlo

SCD910
povzbuzuje u dětí vydávání 

prvních zvuků a slov

Zvuky a obrázky se jemně tlumí
• Přehrává dětem předem nahrané uklidňující zvuky
• Dítě při usínání slyší váš hlas

Dítě se učí zábavným způsobem
• Nahrává a přehrává hlas dítěte

Zcela bezpečné na hraní
• Nerozbitné zrcadlo z pružného plastu namísto skla
• Splňuje všechny platné bezpečnostní normy pro hračky.



 Předem nahrané zvuky s animacemi
Každé tlačítko slouží ke spuštění milého zvuku a 
stimuluje tak dítě ke stisknutí dalších tlačítek. Tímto 
způsobem se podporuje vývoj koordinace mezi 
zrakem a pohybem ruky.

Nahrajte svůj hlas
Udělejte svému dítěti radost a zatímco bude usínat, 
uklidněte ho svým hlasem nebo známou pohádkou 
na dobrou noc.

Nahrává a přehrává hlas dítěte
Hlas dítěte aktivuje dětskou promítačku Magic 
Mirror a o několik sekund později ho přehraje. Když 
dítě slyší vlastní hlas a vidí se přitom v zrcadle, 
povzbudí ho to k experimentům se zvukem a řečí.

Nerozbitné zrcadlo
Ani při hození na zem nebo úderu o zeď v žádném 
případě nehrozí, že by se toto zrcadlo rozbilo, 
protože je vyrobeno z pružného plastu.

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

Přehrávání zvuku
• Automatické přehrávání

Nahrávání zvuku
• Automatické nahrávání
• Předem nahrané zvuky
• Čas nahrávání: až 6 s

Pohodlí
• Automatické vypnutí

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Baterie
• Uživatelský manuál

Spotřeba
• Typ baterie: AA
• Počet baterií: 3
• Provozní doba při napájení baterií: 10 hodina 

(hodiny)
• Snímatelný/vyměnitelný

Rozměry a hmotnost
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 24 x 7,5 x 28,5 mm

Logistické údaje
• Kód EAN balení F
•

Specifikace
Kouzelné zrcadlo
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