TIJD
Mét biebgeluid!

Hoe werkt de time timer?
De rode schijf wordt, tegen wijzerzin, op de gewenste tijd
(tot 60 min.) ingesteld. De rode zone duidt de resterende
tijd aan en de timer start automatisch. Naarmate de tijd
verstrijkt verdwijnt de rode zone.
De kunststof timer werkt heel nauwkeurig met een
AA-batterij, niet inbegrepen.
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60 minuten!
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A. INDIVIDUELE TIME TIMER MET BIEPGELUID
Afmetingen: 7,5 x 7,5 cm.

JH3708 

Per stuk (€ 39,55)

€ 47,85

B. MEDIUM TIME TIMER MET BIEPGELUID
€ 50,50

Dit draagbaar model is voorzien van een beschermend plexiglas,
heeft een instelbaar geluidsvolume en is voorzien van extra grote
cijfers, goed zichtbaar voor de hele klas. De rode schijf is instelbaar
met een draaiknop.
Kenmerken: Staand model, schokbestendig, werkt op 1 AA-batterij.
Afmetingen: 18 x 14 cm.

€ 65,40

AV5349 

Afmetingen: 19 x 19 cm.

JF3706 

Per stuk (€ 41,74)

C. GROTE TIME TIMER MET BIEPGELUID
Afmetingen: 30 x 30 cm.

JG3707 

Per stuk (€ 54,05)

E. TIME TIMER PLUS 20 MINUTEN

Per stuk (€ 46,41)

Per stuk (€ 44,21)

€ 53,50
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De Time Timer PLUS© 20 minuten heeft
transparant kunststof glas. De centrale
knop in het midden om de tijd in te
stellen, de grote cijfers en een groot
handvat zorgen voor gemakkelijk gebruik.
Geruisloze werking, geen getik.
Kenmerken: Ideaal tot 20 minuten voor de
beperktere tijdshorizon van kleuters.
Staand model, schokbestendig. Werkt op
1 AA-batterij (niet inbegrepen).
Afmetingen: 14 x 18 cm.

JL9491 

D. TIME TIMER MET HANDVAT

F
F. TIME TIMER TWIST
Een unieke digitale Time Timer©
van 90 minuten die zichtbaar de tijd
aftelt. Hoorbaar alarm, magnetische
achterzijde.
Kenmerken: Zonder tikkend geluid!
Afmetingen: Ø 8,5 cm. 2,3 cm dik.

€ 56,15

20 minuten!

HP9477 Per stuk

(€ 20,87)
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€ 25,25
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G. TIME TRACKER MINI

H. 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.

VM4415 

VN4416 

(€ exclusief)

Per stuk (€ 26,82)

€ inclusief

€ 32,45

Per stuk (€ 34,05)

€ 41,20

D ID A C T IS C H E MAT ER IA L EN 6 T OT 12 J A AR
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