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Varázstükör

SCD910
ösztönzi a babát az első hangok 

és szavak kimondására

A hangok és a képek fokozatosan tűnnek el
• Előre felvett hangokat játszik le a babának
• Kisbabája hallhatja hangját miközben elalszik

Gyermeke szórakoztató módon tanulhat
• Felveszi és visszajátssza a gyermek hangját

Teljesen biztonságos játék
• A törhetetlen tükör rugalmas műanyagot tartalmaz, nem üveget
• Megfelel minden vonatkozó játék és biztonsági szabványoknak



 Előre felvett animált hangok
Minden gomb egy barátságos hangot játszik le a 
gyermeknek, ami a babát a gombok elérésére 
ösztönzi és javítja a szem-kéz koordinációt.

Vegye fel a saját hangját
Adja meg kisbabájának azt a kellemes és megnyugtató 
élményt, hogy hallhassa az Ön hangját vagy a 
megszokott esti mesét, miközben édesdeden 
elalszik.

Felveszi és visszajátssza a gyermek 
hangját
A gyermek hangja működésbe hozza a Varázstükröt, 
amely néhány másodperc múlva visszajátssza a 
felvételt. Azáltal, hogy a gyermek a saját hangját 
hallja, s eközben saját arcát látja, bátrabban fog 
kísérletezgetni hangjával és a beszéddel.

Törhetetlen tükör
Ha a földre hullik vagy a falnak vágódik, akkor sem 
fog eltörni a tükör, mivel rugalmas műanyagból 
készült.

Megfelel a játék szabványnak is
A termékek, amelyek megfelelnek a játék 
szabványoknak, alapos tesztelésen mentek keresztül, 
hogy teljesen biztonságosak legyenek.
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Műszaki adatok
• Megfelel a következőknek:: EU & USA 

játékszabályozás

Hanglejátszás
• Automatikus lejátszás

Hangfelvétel
• Automatikus felvétel
• Előre felvett hangok
• Felvételi idő: akár 6 mp

Kényelem
• Automatikus kikapcsolás

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: elem
• Felhasználói kézikönyv

Tápkapcsoló
• Akku típusa: AA
• Elemek száma: 3
• Üzemidő akkuval: 10 óra
• Kivehető/cserélhető

Méretek és tömeg
• Termék méretei (sz x mé x ma): 24 x 7,5 x 

28,5 mm

Logisztikai adatok
• EAN csomagolás
•
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