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A. LUISTERDOOSJE
Op deze luisterdoosjes kan je een boodschap of geluid van
45 seconden opnemen. Het transparante deksel is verwijderbaar
om een aantekening toe te voegen aan het doosje.
Kenmerken: Werkt op 3 AAA batterijen. Niet inbegrepen.
Afmetingen: L/b/h: 8,5 x 8,5 x 2,5 cm.
Samenstelling: Set van 6 doosjes, in 6 kleuren.

PL3496 

Set van 6 (€ 76,86)

€ 93,00

B. OPNEEMBARE MICROFOON
Verslagjes en boodschapjes inspreken, mensen interviewen, ...
Met een intern geheugen van 128 MB kunnen kinderen tot 4 uur
lang gesprekken opnemen. Heel eenvoudig te bedienen met enkele
knoppen en voorzien van LED-lampje om de status weer te geven.
Kenmerken: Oplaadbaar via USB, dus geen losse batterijen nodig.

CY4490 

Per stuk (€ 56,20)

€ 68,00

C
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C. MINI MOBIELE TELEFOON
Doel: Praten, luisteren, leren converseren.
Kinderen bellen en praten met elkaar via de telefoon/walkie talkie tot een afstand van
50 meter. Elke telefoon heeft een andere kleur. Met een druk op de knop maak je
connectie met elkaar. Een gesprek aannemen kan door op de oplichtende knop te
drukken.
Kenmerken: 4 uur oplaadtijd geeft 6 uur gebruikstijd. Opladen kan in het oplaadstation
dus er zijn geen losse batterijen nodig. Geschikt voor binnen- en buitengebruik.
Samenstelling: 6 telefoons en oplaadstation.

EC4492 

D

(€ 243,80)

€ 295,00

E
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D. OPNEEMBARE MAGISCHE POSTBOX
Beeld je in, een mooie brief of kaart te schrijven om deze vervolgens
te posten. Wanneer de brief in de bus valt, speelt zich automatisch
een vooraf ingesproken boodschap af. Dit kunnen berichtjes,
suggesties of opdrachten zijn. Berichtjes tot 30 seconden kunnen
opgenomen worden.
Kenmerken: Werkt op 3 AA-batterijen (niet meegeleverd).
Afmetingen: B/h/d: 20 x 30 x 15 cm.

EF4494 
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Per stuk (€ 49,55)

€ 59,95

E. DRAADLOZE BUITEN LUIDSPREKER
Draagbare, draadloze luidspreker voor een helder geluid. Verbinding
via bluetooth tot 10 meter met verschillende devices. Geschikt voor
buitengebruik want waterproof.
Kenmerken: Voor een helder en mooi geluid in klasgroep.
Niet geschikt voor grote evenementen op schoolniveau.
Afmetingen: L/b/d: 16 x 17 x 26 cm. Gewicht: 3,3 kg.

EG4495 

Per stuk (€ 157,02)

(€ exclusief)

€ 190,00

€ inclusief

