Philips
Mágikus vetítő

SCD940

nyugtat és stimulál
Segítségével gyermeke békésen alszik el
• Biztonságot nyújtó mesevilágot teremt
A hangok és a képek fokozatosan tűnnek el
• Megnyugtató, előre felvett hangok
• Lágyan forgó képeket vetít a falra vagy a plafonra
• A lejátszási idő állítása a bébi igényei szerint
Gyermekével együtt nő
• Készítsen esti mesét saját kezűleg rajzolt diákkal
• 6 izgalmas dia
Teljesen biztonságos játék
• Megfelel minden vonatkozó játék és biztonsági szabványoknak

SCD940/00

Mágikus vetítő

Műszaki adatok
Műszaki adatok

• Megfelel a következőknek:: EU & USA
játékszabályozás

Hangfelvétel

• Előre felvett hangok

Kényelem
•
•
•
•
•

Automatikus kikapcsolás
A fényerő fokozatos csökkentése
Fokozatos lehalkítás
Mellékelt diaképek száma: 6
Programozható időzítők: 5-8-10 perc

Fénypontok
• Képek forgatása
• Tartalék diaképek: 2

Megnyugtató hangok és kivetített képek

Tartozékok

• Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv

A Mágikus vetítő biztonságot adó mesevilágot
teremt gyermeke hálószobájában. A megnyugtató
hangok és a plafonra vagy a falra kivetített képek
lágyan álomba ringatják a gyermeket.

Tápkapcsoló

3 megnyugtató hang

•
•
•
•
•

Tartozék elemek
Akku típusa: AA
Elemek száma: 4
Üzemidő akkuval: 4 óra
Kivehető/cserélhető

•

Természetes hangok, mint a tenger hangja, vagy a
szívdobbanás biztonságot nyújtanak gyermekének és
altatóan hatnak rá. Válassza ki a gyermekének
legmegfelelőbb hangot.

Forgó képek

A kivetített képek megnyugtató mozgása segít a
gyereknek elaludni, és segíti vizuális fejlődését.

Hozzon létre saját diákat

Készítsen szórakoztató diákat - vízálló toll és üres
diák segítségével - a mesékhez és gyermekdalokhoz,
és ösztönözze gyermeke fantáziáját velük!

Megfelel a játék szabványnak is

A termékek, amelyek megfelelnek a játék
szabványoknak, alapos tesztelésen mentek keresztül,
hogy teljesen biztonságosak legyenek.
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