Philips
Magic Theatre

SCD940

linişteşte şi stimulează
Ajută copilul să adoarmă
• Creează un tărâm de vis
Sunetele și imaginile dispar ușor
• Sunete naturale liniștitoare preînregistrate
• Proiectează imagini care se rotesc încet pe tavan sau perete
• Reglaţi durata de redare în funcţie de nevoile copilului dvs.
Crește o dată cu copilul dvs.
• Daţi viaţă poveștilor desenând propriile dvs. diapozitive
• 6 diapozitive fascinante
O jucărie sigură
• Respectă toate standardele relevante pentru jucării.
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Magic Theatre

Specificaţii
Specificaţii tehnice

• Conform: Reglementările din Europa și SUA
privind jucăriile

Înregistrare audio

• Sunete pre-înregistrate

Comoditate
•
•
•
•
•

Oprire automată
Întrerupere treptată a luminii
Întrerupere gradată a sunetului
Număr de diapozitive incluse: 6
Timere programabile: 5-8-10 minute

Repere
• Rotirea imaginilor
• Diapozitive de rezervă: 2

Sunete liniștitoare și imagini proiectate

Accesorii

• Accesorii incluse: Manual de utilizare

Magic Theatre creează un tărâm de vis liniștitor în
dormitorul copilului dvs. Datorită sunetelor
liniștitoare și imaginilor proiectate pe tavan sau pe un
perete, copilul dvs. va adormi ușor.

Alimentare

3 cuvinte liniștitoare

•
•
•
•
•

Baterii incluse
Tip baterie: AA
Număr de baterii: 4
Durată de funcţionare cu baterii: 4 ore
Detașabil/înlocuibil

•

Sunetele naturale, precum valurile mării, bătăile
inimii sau o apă curgătoare liniștesc și adorm copiii.
Alegeţi sunetul cel mai reconfortant pentru copilul
dvs.

Imagini rotative

Mișcarea relaxantă a imaginilor proiectate adoarme
copiii, stimulându-le în același timp dezvoltarea
vizuală.

Creaţi-vă propriile diapozitive

Înveseliţi poveștile și poeziile și stimulaţi creativitatea
copiilor creând propriile dvs. diapozitive cu blankurile incluse și un marker rezistent la apă

Respectă standardele

Produsele au fost testate riguros din punctul de
vedere al standardelor, pentru a verifica dacă sunt
complet sigure.
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