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Interaktywna Kostka
Multifunkcyjna 20 Funkcji 806
Cena

129,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

806

Kod producenta

806

Kod EAN

6944167180660

Producent

Zabawki Hola

Opis produktu
Kostka multifunkcyjna 806

To bardzo efektowne i magiczne pudełko zasilane jest trzema bateriami typu AA (zwykłe paluszki) - brak w zestawie. Całość jest zapakowana w
estetyczne kolorowe pudełko typu "walizka", idealnie nadające się na prezent. Zabawka jest przeznaczona dla dzieci powyżej 18 miesiąca życia i
posiada certyfikat CE.

Pierwsza płaszczyzna

To kącik dla prawdziwego pasjonata kierownicy, który posiada:
kluczyk w stacyjce, który po przekręceniu wydaje odgłos zapalanego silnika,
ruchomą kierownicę, która kieruje autkiem,
na kierownicy klakson z efektem świetlnym i dźwiękowym.

Druga płaszczyzna:

To kącik dla odkrywcy fauny morskiej, posiada:
nutkę, po wciśnięciu której zaczyna mrugać górny bębenek i akwarium z pływającymi zwierzątkami,
gwiazdkę, która zatrzymuje granie,
dwa koła zębate, mniejsze z korbką, które wprawia w ruch większe uaktywniając dźwięk i światełko w bębnie i akwarium.

Trzecia płaszczyzna

To kącik dla przyszłego solisty, który posiada:
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wysuwany funkcjonalny mikrofon,
włącznik/wyłącznik mikrofonu wraz z regulacją głośności,
podświetlane ruchome lusterko (góra - dół), które zmienia się w telewizorek po przełączeniu włącznika.

Czwarta płaszczyzna

To kącik gier dzięki którym nasza pociecha może zużyć trochę zbędnej energii, który posiada:
grę zręcznościową typu przybijanka, do której przydaje się młotek.
uderzając w jeden z dwóch przycisków staramy się przerzucić kulkę na drugą stronę przeźroczystego tunelu, wydobywa się przy tym
charakterystyczny dźwięk i zaświeca górny bęben,
dwa ruchome elementy na samo zwijającym się sznurku.

Piąta płaszczyzna

To kącik poznawczy dla przyszłego odkrywcy, który posiada:
wyjmowany telefon z piszczącymi przyciskami,
okienko ze zmieniającymi się scenkami, scenki zmienia się białym przyciskiem.

1. Scenka pierwsza to sceneria urodzin. Po jej ustawieniu z pudełka wydobywa się klaskanie, a następnie słyszymy piosenkę urodzinową
"HAPPY BIRTHDAY TO YOU" (bardzo przydatne podczas wręczania prezentu urodzinowego).

2. Scenka druga to sceneria nocna. Po jej ustawieniu z pudełka wydobywa się cykanie koników polnych i chrapanie oraz krótka kołysanka.
3. Scenka trzecia to sceneria porannej toalety. Po jej ustawieniu z pudełka wydobywa się dźwięk mycia i płukania zębów, pianie koguta
oraz poranny śpiew ptaków.

Górna płaszczyzna

włącznik/wyłącznik całego pudełka
młotek z gumowanymi końcami oraz miejsce na jego przechowywanie
świecąco-grający bęben
dwa labirynty z kolorowymi koralikami do przesuwania
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