
 

 

Philips
Дисплей Magic Mirror

SCD910
поощрява първите звуци 

и думички на бебето

Меко затихване на звуци и изображения
• Възпроизвежда предварително записани звуци, които успокояват бебето
• Вашето бебе чува гласа ви, докато заспива

Забавен начин за обучение на вашето бебе
• Записва и възпроизвежда гласа на вашето бебе

Напълно безопасно за игра
• В нечупливото огледало вместо стъкло е използвана гъвкава пластмаса
• Съответства на всички стандарти, отнасящи се за играчки и безопасност



 Предварително записани анимирани 
звуци
Всеки бутон задейства дружелюбен звук, който 
подканва вашето бебе да натиска бутони и 
развива зрително-двигателната координация.

Запишете вашия глас
Доставете на бебето си удоволствието и 
успокоението от слушането вашия глас или да се 
радва на позната приспивна приказка, докато 
постепенно заспива.

Записва и възпроизвежда гласа на 
вашето бебе
Гласът на вашето бебе активира Magic Mirror и се 
възпроизвежда няколко секунди по-късно. 
Даването на възможност на бебетата да слушат 
гласа си, докато гледат лицата си, ги поощрява да 
експериментират със звук и реч.

Нечупливо огледало
Дори когато хвърлите това огледало на земята 
или срещу стената, няма опасност да се счупи, 
защото е направено от гъвкава пластмаса.

Съответства на стандарта за играчки
Продуктите, които трябва да отговарят на 
стандарта за играчки, се тестват изцяло, за да се 
гарантира, че изпълняват изискванията и са 
напълно безопасни.
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Технически спецификации
• В съответствие с: Законодателство на ЕС и 
САЩ за играчки

Аудио възпроизвеждане
• Автоматично възпроизвеждане

Аудио запис
• Автоматичен запис
• Предварително записани звуци
• Време за запис: до 6 сек.

Удобство
• Автоматично изключване

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Батерия
• Ръководство за потребителя

Мощност
• Тип батерия: AA
• Брой на батериите: 3
• Време на работа на батерии: 10 час(а)
• Сменяема/многократна

Размери и тегло
• Размери на изделието (ШxДxВ): 24 x 7,5 x 

28,5 мм

Логистични данни
• EAN F-кутия
•
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