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Zabawny mówiący zegar

Tik-tak, tik-tak — czas na mówiący zegar! Naciśnij przycisk zegara firmy Philips, aby usłyszeć informacje 

o godzinie podane w języku angielskim, francuskim lub niemieckim. W trybie gry urządzenie pokazuje 

losowo wybrane godziny i właściwą odpowiedź. Dioda LED świeci się na czerwono lub zielono, kiedy 

czas pójść spać lub pora wstawać.

Zabawny sposób na podawanie godziny
• Błyskawiczne podpowiedzi głosowe dotyczą godziny w języku angielskim, francuskim lub 

niemieckim
• Czas jest wyświetlany w formacie analogowym i cyfrowym
• Tryb gry to zabawny sposób na naukę odczytywania godziny

Łatwiejsze zasypianie i przyjemniejsza pobudka
• Podwójny alarm ze wskaźnikami świetlnymi informującymi o porze spania i budzenia
• Zabawne wbudowane dźwięki alarmu zasypiania i budzenia
• Łagodne budzenie bez stresu

Łatwa obsługa
• Ukryte przyciski nadzoru rodzicielskiego do zabezpieczenia ustawień
• Regulowana jasność wyświetlacza zapewnia wygodne oglądanie
• Zasilanie sieciowe



 Błyskawiczne podpowiedzi głosowe

Która jest godzina? Pozwól odpowiedzieć 
mówiącemu zegarowi Philips. Po naciśnięciu dużego 
przycisku „Tell Time” zabawny trzyjęzyczny zegar 
poda godzinę w języku angielskim, francuskim lub 
niemieckim. Wystarczy ustawić przełącznik wyboru 
na wybranym języku. Jeśli Twoje dziecko jest jeszcze 
zbyt małe, aby sprawdzić, która jest godzina lub 
uważasz, że to po prostu fajne, że godzina jest 
podawana na głos, ten zegar zawsze zapewnia 
wspaniałą rozrywkę. Dzięki temu zegarowi dzieci 
instynktownie nauczą się odczytywania i podawania 
godziny. Być może nawet nauczą się tego także w 
innych językach.

Tryb gry

Dzięki mówiącemu zegarowi nauka będzie zabawą. 
Naciśnij przycisk „Game”, a zegar przejdzie w tryb 
gry. Zegar zacznie wyświetlać losowo czas w 
formacie analogowym lub cyfrowym i będzie czekał, 
aż dziecko dopasuje godzinę do tego, co jest 
wyświetlane, a następnie naciśnie przycisk „Tell 
Time”, gdy skończy ustawianie. Jeśli odpowiedź 
będzie poprawna, zegar będzie bił brawo. Jeśli nie, 
zegar wyda komiczny dźwięk i zachęci do kolejnej 
próby. Tryb gry pomaga dzieciom nauczyć się 
odczytywać czas zarówno w formacie analogowym 
jak i cyfrowym, a także podawać godzinę w różnych 
językach. Przyspiesz naukę swojego dziecka i już dziś 
wprowadź zabawę do jego edukacji.

Zabawne wbudowane dźwięki

Ten zegar Philips jest wyposażony w dźwięki 
specjalnie dobrane dla maluszków. Ustaw alarm 
zasypiania i stwórz dziecku odpowiedni nastrój 
przed spaniem za pomocą kołysanki lub 
uspokajających dźwięków lasu. Rano dziecko obudzi 
się przy pianiu koguta. W zegarze zainstalowanych 
jest pięć dźwięków, w tym klasyczny brzęczyk. Poza 
niesamowitymi dźwiękami zegar jest również 
wyposażony w czerwone i zielone wskaźniki 
świetlne, które informują o porze spania i budzenia.

Ukryte przyciski nadzoru rodzicielskiego

Philips zapewnia pełną kontrolę. Przyciski 
zaawansowanych ustawień są ukryte pod górną 
pokrywą, poza zasięgiem małych dzieci. Przyciski te 
sterują funkcjami, takimi jak alarmy o porze spania i 
budzenia, tryb języka i poziom jasności. Zegar został 
zaprojektowany w taki sposób, aby dzieci mogły z 
niego bezpiecznie korzystać. Dzięki temu, że 
dostępne są dla nich tylko duże przyciski nauki, dzieci 
skupią się na nauce podawania godziny według 
zaprogramowanych ustawień.

Zegar analogowy i cyfrowy
Dzięki temu dwuformatowemu wyświetlaczowi czas 
jest zawsze po Twojej stronie. Czas w formacie 
analogowym i cyfrowym jest wyświetlany 
jednocześnie — cyfrowy na środku, analogowy w 
rogu. Można nawet wybrać system 12- lub 24-
godzinny, aby godzina była podawana dokładnie w 
taki sposób, jaki lubisz.
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Dane techniczne
Udogodnienia
• Budzenie: dobowe kasowanie budzika, budzenie 

brzęczykiem, powtarzanie budzenia (drzemka), 
podwójny alarm, Wbudowane dźwięki

• Liczba wyświetlanych cyfr: 4
• Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LCD
• Zegar: Cyfrowy, analogowy

Dźwięk
• Sprzęt nagłaśniający: mono
• Regulator głośności: obrotowy (cyfrowy)
• Moc wyjściowa: 100 mW RMS

Podświetlenie
• Regulacja jasności
• Kolor podświetlenia (normalny): Żółty
• Kolor podświetlenia (zasypianie): Czerwony
• Kolor podświetlenia (budzenie): Zielony

Mówiący zegar
• Język: polski, francuski, niemiecki

Moc
• Liczba baterii lub akumulatorów: 3
• Rodzaj baterii/akumulatora: Rozmiar AAA (LR3)
• Napięcie baterii: 1,5 V
• Źródło zasilania: 220–230 V
• Rodzaj zasilania: Zasilanie sieciowe i bateria

Akcesoria
• Przewody/podłączenie: Zasilacz sieciowy 

stabilizowany
• Inne: Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja 

obsługi
• Gwarancja: Karta gwarancyjna

Wymiary
• Wymiary produktu (S x G x W): 

110 x 110 x 112 mm
• Wymiary opakowania (S x G x W): 

193 x 118 x 111
• Waga produktu: 0,29 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 0,63 kg
•
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