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A. TIME TRACKER MINI

B. TIME TRACKER 2.0

Deze gebruiksvriendelijke timer laat de kinderen de resterende
tijd van een oefening of spel zien. Stel met de groene wijzer de te
verstrijken tijd in. Stel eventueel ook de gele wijzer in wanneer een
waarschuwing na een bepaalde tijd (geluid en licht) moet gegeven
worden. Geluidsniveau kan ingesteld worden. Tijdsverloop van
5 minuten tot 2 uur!
Kenmerken: Werkt op 3 AAA-batterijen (niet inbegrepen).
Afmetingen: Hoogte 12 cm.
Samenstelling: Engelstalige handleiding.

Deze unieke timer met licht en geluid helpt om uw hele klas op de
rails te houden. Duidelijk zichtbaar voor iedereen dankzij de grote
lichtvlakken. Snelle programmering van 3 gekleurde lampen (rood,
geel en groen) die kinderen attent maken welke tijd hen rest om een
taak af te maken. Kan ingesteld worden met extra geluid als de tijd
bijna op is.
Kenmerken: Werkt op 4 AAA-batterijen (niet inbegrepen).
Afmetingen: 20 x 10 cm.
Samenstelling: Engelstalige handleiding.
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VN4416 

Per stuk (€ 26,82)

€ 32,45
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Per stuk (€ 34,05)

€ 41,20

44 cm
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44 cm
Nieuw
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C. TIME TIMER MAX

D. TIME TIMER MAX AANVULPLATEN

Deze Time Timer is ultiem in maat en flexibiliteit! Met maar liefst
44 x 44 cm is deze geschikt voor grote ruimtes. Met de aanpasbare
platen (aparte set Ref. JH3408) kan deze timer aftellen van
5 minuten tot 24 uur.
Afmetingen: 44 x 44 cm.

Set aanvullende timerplaten en instellingsmarkeringen voor de
Time Timer Max.
Samenstelling: 4u/8u omkeerbare plaat, 24u beschrijfbare plaat,
3 dubbelzijdige wijzerplaten met tijdsduren: 5 minuten, 15 minuten,
30 minuten, 1 uur en 2 uur. Montagebeugel.

JG3407 

JH3408 

Per stuk (€ 161,16)

€ 195,00

NIEUW
Met één blik op de klok kunnen leerlingen inschatten hoeveel tijd
hen nog rest om een taak af te werken. De gele en rode zone geven
visueel weer dat de tijdslimiet bijna overschreden is. Het tikken van
de tijd verloopt geluidloos.
Kenmerken: Rode zone: 3 minuten, gele zone: 5 minuten.
Met draaiknop centraal, geluidssignaal bij aflopen van de tijd.
Werkt op 2x AAA-batterij, niet inbegrepen.
Afmetingen: L/b: 8 x 8 cm.
Small

€ 39,95
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TIJDKLOK MET STOPLICHTSCHIJF

E. HX3401

(€ 33,02)

Per stuk (€ 15,66)

€ 18,95

Per stuk (€ 44,59)

€ 53,95

Per stuk (€ 54,50)

€ 65,95
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Afmetingen: Ø 19 cm.

F. HY3402

Medium

Afmetingen: Ø 32 cm.

G. JA3403
(€ exclusief)

Large

€ inclusief
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