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Technische specificaties
• Voldoet aan: Europese en Amerikaanse 

speelgoedrichtlijnen

Audio opnemen
• Vooraf opgenomen geluiden

Gemak
• Automatische uitschakeling
• Langzaam vervagen van het licht
• Langzaam vervagen van het geluid
• Aantal meegeleverde dia's: 6
• Programmeerbare timers: 5-8-10 minuut/minuten
• Ronddraaiende beelden
• Reservedia's: 2

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Gebruiksaanwijzing

Vermogen
• Batterijen meegeleverd
• Batterijtype: AA
• Aantal batterijen: 4
• Gebruikstijd van batterij: 4 uur
• Afneembaar/vervangbaar
•
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