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6 beelden voor verschillende
leeftijden
Maak het slapen gaan tot een speciaal moment voor u en uw kind. Projecteer rustige,
op de leeftijd van uw kind afgestemde beelden op de muur of het plafond en stimuleer
zo de auditieve en visuele ontwikkeling van uw kind.
De ontwikkeling van uw baby wordt gestimuleerd
• Kies dia's die passen bij de ontwikkelingsfase van uw baby.
Leuk speelgoed voor uw baby
• Vooraf opgenomen geruststellende geluiden uit de natuur
• Speelt vooraf opgenomen, geruststellende geluiden af
• Projecteer rustig ronddraaiende beelden op de muur of het plafond
• Voldoet aan alle veiligheidsnormen voor speelgoed
• Stel de speeltijd in volgens de behoeften van uw baby
Groeit met uw baby mee
• Breng verhaaltjes tot leven met uw eigen dia's!
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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Magic Theatre
Technische specificaties

Audio opnemen

• Vooraf opgenomen geluiden

Convenience
•
•
•
•
•
•
•

Automatisch uitschakelen
Geleidelijke fade-out van licht
Geleidelijke fade-out van geluid
Programmeerbare timers: 5-8-10 min.
Aantal meegeleverde dia's: 6
Reservedia's: 2
Rotatie van afbeeldingen

Productkenmerken

Accessoires

• Meegeleverde accessoires:
Gebruikershandleiding

Voeding
•
•
•
•
•

Batterijtype: AA
Aantal batterijen: 4
Gebruiksduur met batterij: 4 hr
Verwijderbaar/ vervangbaar
Batterijen meegeleverd: nee

Technische specificaties

• Voldoet aan: Europese en Amerikaanse
speelgoednormen
•

Dia's met afbeeldingen
Met een keuze uit contrastrijke vormen voor
pasgeborenen, levendige kleuren en vormen voor baby's
tot zes maanden, en herkenbare objecten voor oudere
baby's zijn er zeker die uw baby leuk vindt. De vormen
stimuleren de visuele ontwikkeling van uw baby en
helpen uw kind in slaap komen.
Natuurlijke geluiden
Natuurlijke geluiden zoals de zee, een hartslag of
stromend water zijn zowel geruststellend als
slaapverwekkend voor uw kind. Kies het geluid dat uw
baby het meest kalmeert.
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.
Draaiende beelden
De rustgevende bewegingen van de geprojecteerde
beelden stimuleren de visuele ontwikkeling van uw baby
en helpen uw kind in slaap komen.
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.
Instelbare speeltijd
Selecteer zelf de gewenste speeltijd.
Lege dia's
Voeg een nóg leukere dimensie toe aan sprookjes en
kinderrijmpjes en stimuleer de creativiteit van uw
kinderen door uw eigen tekeningen op de meegeleverde
lege dia's te zetten met een waterbestendige pen.
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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