
 

 

Philips
Magiczne lusterko

SCD910/00
Zachęca dziecko do wypowiadania 

pierwszych dźwięków i słów

Łagodnie zanikające dźwięki i obrazy
• Odtwarza kojące dziecko dźwięki
• Dziecko słyszy Twój, kiedy zasypia

Zabawny sposób nauki dla dziecka
• Nagrywanie i odtwarzanie głosu dziecka

Gwarantuje całkowite bezpieczeństwo
• Nietłukące lusterko z elastycznego plastiku zamiast szkła
• Zgodny z wszystkimi obowiązującymi normami bezpieczeństwa zabawek



 Gotowe nagrania dźwięków
Każdy przycisk uruchamia jakiś miły dźwięk, co 
pobudza dziecko do manipulowania przyciskami, a 
zarazem rozwija jego koordynację ruchowo-
wzrokową.

Nagraj swój głos
Uspokój dziecko własnym głosem lub opowiedz mu 
ulubioną bajkę przed snem.

Nagrywanie i odtwarzanie głosu dziecka
Głos dziecka włącza magiczne lusterko, które w kilka 
sekund później odtwarza jego głos. Słysząc własny 
głos oraz widząc własną twarz, dziecko chętniej 
eksperymentuje z dźwiękami i mową.

Nietłukące lusterko
Lusterko nie pęknie nawet po rzuceniu go na 
podłogę lub uderzeniu o ścianę, ponieważ jest 
wykonane z elastycznego plastiku.

Zgodny z normą dotyczącą zabawek
Produkty uznane za zgodne z normami budowy 
zabawek zostały gruntownie przebadane. Są w pełni 
bezpieczne.
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Specyfikacja techniczna
• Zgodność z: Normy dot. zabawek w UE i USA

Odtwarzanie dźwięku
• Automatyczne odtwarzanie

Nagrywanie dźwięku
• Automatyczne nagrywanie
• Gotowe nagrania dźwięków
• Czas nagrywania: do 6 s

Udogodnienia
• Automatyczne wyłączanie

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Bateria
• Instrukcja obsługi

Zasilanie
• Rodzaj baterii/akumulatora: AA
• Liczba baterii lub akumulatorów: 3
• Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: 

10 godzin
• Usuwalne/wymienne

Waga i wymiary
• Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.): 24 x 7,5 x 

28,5 mm

Dane logistyczne
• EAN kod opakowania pojedynczego
•
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