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Stimuleert de eerste geluiden
en woordjes van uw baby
Spelen is van essentieel belang voor de ontwikkeling van uw baby. Door de handoogcoördinatie en spraak aan te moedigen, helpt het leerzame speelgoed van Philips
uw baby vaardigheden, zelfvertrouwen en persoonlijkheid te ontwikkelen - en hij vindt
het nog leuk ook!
Leuk speelgoed voor uw baby
• Uw baby hoort uw stem als hij in slaap valt
• Speelt vooraf opgenomen, geruststellende geluiden af
• Voldoet aan alle veiligheidsnormen voor speelgoed
De ontwikkeling van uw baby wordt gestimuleerd
• Neemt automatisch de geluiden van uw baby op
Helemaal veilig om mee te spelen
• De onbreekbare spiegel is gemaakt van flexibel plastic i.p.v. glas
• Voldoet aan alle relevante speelgoed- en veiligheidsnormen
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Technische specificaties

Audio afspelen

• Automatisch afspelen

Audio opnemen

• Automatisch opnemen
• Vooraf opgenomen geluiden
• Opnametijd: maximaal 6 seconden

Convenience

• Automatisch uitschakelen

Productkenmerken

Accessoires

• Meegeleverde accessoires: Batterij
• Gebruikershandleiding

Voeding
•
•
•
•

Batterijtype: AA
Aantal batterijen: 3
Gebruiksduur met batterij: 10 hr
Verwijderbaar/ vervangbaar

Technische specificaties

• Voldoet aan: Europese en Amerikaanse
speelgoednormen
•

Neem uw eigen stem op
Stel uw baby gerust met uw stem of maak hem blij met
een bekend verhaaltje voor het slapen gaan terwijl hij of
zij rustig in slaap valt.
Vooraf opgenomen geluiden
De vrolijke geluiden achter elke knop stimuleren uw
baby om naar de knoppen te grijpen, waardoor de
hand-oogcoördinatie van uw kind wordt gestimuleerd.
Helemaal veilig om mee te spelen
Het speelgoed voldoet aan de meest strikte normen en
is gemaakt met veel aandacht voor een
verantwoordelijk ontwerp, zodat uw kind er veilig mee
kan spelen.
Automatisch opnemen
De automatische opnamefunctie is een leuke manier
om de gehoorsontwikkeling van uw baby te stimuleren,
en neemt automatisch de geluiden van uw baby op en
speelt deze drie keer af.
Onbreekbare spiegel
Zelfs wanneer hij op de grond wordt gegooid of tegen
een muur wordt geslingerd, breekt de spiegel niet. Dit
komt doordat hij is gemaakt van flexibel plastic.
Voldoet aan de speelgoednorm
Producten die voldoen aan de speelgoednorm, zijn
grondig getest op de toepassing van deze normen. Ze
zijn volledig veilig.
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