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Topartikel!

A

A. ECHT WERKENDE DUO LEERKLOK
Een echt werkende combinatieklok: zowel analoog als digitaal.
In standaardmodus wordt door beide klokken dezelfde en de
enig juiste tijd aangegeven. Druk op de rode knop voor de rode
uurwijzer en/of op de blauwe knop voor de blauwe minutenwijzer.
De wijzers draaien razendsnel naar het door u gewenste tijdsbeeld.
Onmiddellijk en automatisch past de digitale voorstelling zich aan.
Ideaal voor oefenmomenten waarbij de afdekplaat zeer handig
is. Deze afdekplaat glijdt over een gleuf moeiteloos heen en weer
tussen analoge en digitale voorstelling.
Het analoge klokbeeld stemt helemaal overeen met onze
individuele oefenklokjes (NP3782).
Kenmerken: De klok kan opgehangen of met de tafelstandaard
staand gebruikt worden.
Afmetingen: L/b/d: 30 x 21 x 5 cm.
Samenstelling: Klok, afneembare afdekplaat, tafelstandaard.

PX5537 

Per stuk (€ 72,36)

Afdekplaat
De afdekplaat glijdt over
een gleuf moeiteloos heen
en weer tussen analoog
en digitale voorstelling,
een prachtige oefening in
kloklezen!

€ 87,55

Individueel
B

C

Handige draaiknop
aan de zijkant

B. OEFENKLOK INDIVIDUEEL
Klokhuis met handige draaiknop op de zijkant.
Inhoud: 12-urenbeeld met minuten aanduiding.
Kenmerken: Synchroon verloop van de wijzers.
De wijzers zitten beschermd achter een stevig plastic deksel.
Afmetingen: 11 cm.

FG2789 

Per stuk (€ 2,52)

D

€ 3,05

C. INDIVIDUELE KLOKJES MET SIMULTAAN DRAAIENDE
WIJZERS
Kenmerken: Zeer robuust.
Afmetingen: Diameter 13 cm.

PA3788 

Per stuk (€ 2,98)

€ 3,60

E

Klassikaal

E. LEIEN WIT A4: DE TIJD

D. MAGNETISCHE KLASKLOK
Kenmerken: Raderwerk voor gecoördineerd draaien van de wijzers.
Voorzien van magneten voor op het magneetbord.
Eveneens ophangpunt.
Afmetingen: Ø 40 cm.

Beschrijfbare leitjes met analoge en digitale klokweergave. Droog
uitwisbaar. De blanco achterzijde is ook beschrijfbaar en kan
gebruikt worden voor andere activiteiten.
Afmetingen: A4-formaat.
Samenstelling: 10 leien, 10 stiften en 10 wissers.

NT3784 

CE5354 

(€ exclusief)

(€ 15,29)

€ inclusief

€ 18,50

Set van 10 (€ 41,57)

€ 50,30

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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