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10 seconden
opnametijd!
30 seconden
opnametijd!

C. INTERACTIEF MUURBORD

2-6 j. 1 of meer kinderen

A. SPREEKDOOSJES

B. SPREEKDOOSJES ZWART

Kleine plastic spreekdoosjes waar
gedurende 10 seconden een geluid kan
worden opgenomen, om vervolgens
onbeperkt te laten afspelen.
Kenmerken: Vervangbare batterij
inbegrepen.
Afmetingen: Ø 4,5 cm.

Zwarte inspreekdoosjes om
30 seconden taal of geluiden op te nemen
en te reproduceren.
Kenmerken: Een duidelijke klank
weergave. Eenvoudige opname en
weergave door de grote drukknop.
Afmetingen: Ø 4,5 cm.

Ophangbord met opnamefunctie. In de
30 plastic vakjes kan een kaartje
geplaatst worden. Bij elk kaartje kan
een vraag, opmerking of antwoord
van 10 seconden opgenomen worden,
gerelateerd aan het kaartje.
Kenmerken: Eenvoudige functiewissel
tussen ‘opname’ en ‘afspelen’.
Afmetingen: 65 x 53 cm.

RT2662

LV4907 

CV5944 

Set van 5 (€ 50,41)

€ 61,00

D

Set van 5 (€ 50,41)

€ 61,00

Per stuk (€ 40,00)

€ 48,40
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2-6 j. 2 tot 4 kinderen

D. SPREKEND ALBUM
In dit album kunnen 24 tekeningen of foto’s van A5 formaat geplaatst worden.
Met behulp van de opnamefunctie kan bij elke pagina een specifieke tekst van 10 seconden
worden ingesproken.
Kenmerken: Elke boodschap kan individueel opnieuw afgespeeld worden met 1 druk op de
knop. De foto’s of tekeningen zitten achter een beschermende plastic folie.
Afmetingen: L/b: 16 x 10 cm.

CK4203 

Per stuk (€ 51,03)

€ 61,75

5+ j.

E. BLAASFLUIT
Met een correcte mondtechniek blaas je
het balletje in de lucht en tracht het daar
te houden.
Afmetingen: 20 cm lang, Ø 5,5 cm.

NY6966 

Per stuk (€ 2,48)

€ 3,00

F

3+ j.

F. INTERACTIEF SEQUENTIEBORD
6 eigen tekeningen of nota’s kunnen in de display
geschoven worden. Bij elk symbool kan een
boodschap van 10 seconden ingesproken worden.
Ideaal om verhaaltjes te starten, klasactiviteiten
toe te lichten of als spel met vraag en antwoord.
Kenmerken: Werkt op 3 AAA batterijen
(niet inbegrepen).
Afmetingen: H/b: 56 x 11 cm.

FL1337 
(€ exclusief)

Per stuk (€ 34,88)

€ inclusief

€ 42,20
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