
 

 

  

1. Naam van het product 
LED Lichtplaat voordeelpakket  
 

2. Product code 
18763431 
 

3.Korte omschrijving 
Deze rechthoekige plaat licht objecten van onderaf op 
en stimuleert de ontdekking- en onderzoeksdrang. Zeer 
effectief met lichtdoorlatende en transparante objecten. 
Dun, licht van gewicht (2,25 kg) en makkelijk mee te 
nemen. Laag energieverbruik, voorzien van LED strip 
technologie en afgeronde hoeken. De lichtplaat wordt 
inclusief verschillende accessoires geleverd, zodat er 
direct mee gespeeld kan worden!  
Afmeting: LED Lichtplaat 46 x 34 x 1 cm 
 

4. Kleur 
Zoals afgebeeld 
 

5. Zintuigen stimulaties 

Voelen en zien 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

1. Naam van het product  
LED Lichtplaat - rechthoekig  

  

2. Product code  
18663  

  

3. Kleur  
Zoals afgebeeld.  

  

4. Korte omschrijving  
Deze plaat licht objecten van onderaf op en stimuleert de ontdekking- en onderzoeksdrang. Zeer 

effectief met lichtdoorlatende en transparante objecten. Dun, licht van gewicht (2,25 kg) en makkelijk 

mee te nemen. Laag energieverbruik, voorzien van LED strip technologie en afgeronde hoeken. 

Exclusief afgebeelde speeltjes.  

  

5. Inhoud  
De set bestaat uit: Lichtpaneel  

Stroomvoorziening  

  

6. Snoezelen stimulaties  
Zien  

  

7. Veiligheid  
  

 

8. Technische informatie    
Afmeting: 46 x 34 x 1 cm  

  

    

LET OP!!!   
    Dit paneel bevat kleine onderdelen, dus is niet geschikt voor   
    kinderen onder de 36 maanden.   



 

 

   
Stroomvoorziening  

De stroomvoorziening kan zowel gebruikt worden in UK, EU, US als AU. Selecteer de juiste adapter 

door hem in de juiste positie toe te schuiven, tot u een klik hoort. Om de adapter weer te 

verwijderen, druk dan op de druk knop met uw duim en schuif de adapter weg.  

  

Gebruik  

Stop het DC jack in het paneel, stop hem dan in het stopcontact, verzekerend dat het stopcontact 

ingeschakeld is.  

  

Het paneel heeft drie standen (Lo-Med-Hi), plus nog een ‘Auto Lock-On feature, om te voorkomen 

dat het paneel toevallig uit gaat tijdens het gebruik.  

    

Als u één   keer indrukt, zal het paneel op de laagste licht stand aangaan.   

  

Druk nogmaals op   voor de medium instelling, en nogmaals voor de maximum instelling.  

Om het paneel uit te zetten, houd  ingedrukt voor 3 seconden en het paneel zal uit gaan.  

  

Belangrijk  

 Gebruik alleen de meegeleverde 12V adapter die bij het product geleverd is. Gebruikt u een 

andere stroomvoorziening, die niet bij het product geleverd is, kan dit  

 Gebruik geen scherpe of schurende objecten op het paneel. Dit zal voor krassen en 

beschadiging zorgen op het product en dit zal de levensduur van het product aanzienlijk 

verkorten.  

 Het schoonmaken van het product zal altijd gedaan moeten worden door een volwassene. 

Zorg altijd dat het product niet onder stroom staat (haal hem uit het stopcontact), voordat u 

hem gaan schoonmaken. Gebruik een vochtige doek om het product mee schoon te maken. 

Gebruik geen chemicale middelen, oplosmiddelen of schuurmiddelen om het product mee 

schoon te maken. Deze producten zullen het bovenste oppervlak beschadigen.  

 Controleer de stroomvoorziening regelmatig op beschadigingen op de stekker, kabel en 

plastic hoes. Als één van deze onderdelen beschadigd is, vervang deze dan onmiddellijk.  

 Vermijd contact met water of andere vloeibare vloeistoffen.  

 Verkort de stekker nooit.  

 Haal het product altijd uit het stopcontact, of zet het product uit als u deze niet gebruikt.  

  

  

  
  



 

 

  
1. Naam van het product  

Doorzichtige figuren rijgset  
   
2. Product code 
24517431 
 

3. Korte omschrijving 
Maak met deze doorzichtige figuren rijgset de mooiste 
creaties. Door de verschillende kleuren en vormen is 
het ook leuk om de verschillen hiertussen te leren 
onderscheiden. Gebruik verschillende kleuren touw en verschillende kleuren en vormen om de 
mooiste kettingen te maken! Vanaf 3 jaar. 
Afmeting kralen: ca. 5,2 cm, afmeting koord: 6 cm 
 

4. Kleur 
Zoals afgebeeld 
 

5. Zintuigen stimulaties 
Voelen en zien 
 
  

1. Naam van het product  

Doorzichtige geometrische vormen 
   

2. Product code 
24516431 
 

3. Korte omschrijving 
Deze doorzichtige geometrische vormen geven je de 
mogelijkheid om verschillende vormen en kleuren 
van elkaar te leren onderscheiden. Met deze vormen 
kun je ook leuke bouwwerken maken. Kijk door de 
vormen heen en zie alles in een andere kleur! Vanaf 
3 jaar. 
Afmeting: 5 cm 
 

4. Kleur 
Zoals afgebeeld 
 

5. Zintuigen stimulaties 
Voelen en zien 
 
 
 
 
 



 

 

  

1. Naam van het product  

Regenboog bouwblokken vormen - set van 24  
   
2. Product code 
23275844 
 

3. Korte omschrijving 
Kleurrijke, houten blokken om doorheen te kijken 
tijdens het bouwen. Kijk door de bouwstenen en zie de 
wereld in een andere kleur. Goed voor kleur- en 
vormherkenning. Maak mooie bouwwerken met deze 
gekleurde bouwstenen. Er zijn ontzettend veel  
mogelijkheden! Set van 24 blokken in 6 verschillende 
vormen en 4 verschillende kleuren. Gebruik deze 
bouwblokken in combinatie met onze onze LED 
lichtplaat (18663/18664) voor een bijzonder effect! 
Vanaf 12 maanden. 
Afmeting: 10 x 5 x 2,5 cm 
 

4. Kleur 
Zoals afgebeeld 
 

5. Zintuigen stimulaties 
Voelen en zien 
 
 

1. Naam van het product  

Sensorische cirkels - set van 10  
   

2. Product code 
24510431 
 

3. Korte omschrijving 
Een set met 10 gestructureerde ronde schijven, 
gemaakt van ultra zachte flexibele siliconen. Op 
elke schijf, zit een ander patroon, waardoor de 
tastzin kan worden gestimuleerd. Een leuke manier om verschillende reliëfs te ontdekken! De schijven 
geven een kleurrijk effect als je deze in het licht houdt. Goed geschikt voor de fijne motoriek. Vanaf 3 
jaar. 
Afmeting: 8 cm en 35 cm diameter 
 

4. Kleur 
Zoals afgebeeld 
 

5. Zintuigen stimulaties 
Voelen en zien 



 

 

  

1. Naam van het product  

Sensorische glitter waterval - set van 3 
   
2. Product code 
22912431 
 

3. Korte omschrijving 
Deze sensorische watervallen bevatten zeer 
aantrekkelijke glitters. Wanneer hij omgedraaid 
wordt, bewegen de glitters. Deze set bestaat uit 3 
watervallen met elk een andere kleur.  
Afmeting: 14 x 5 cm 
 

4. Kleur 
Zoals afgebeeld 
 

5. Zintuigen stimulaties 
Voelen en zien 
 
  

1. Naam van het product  

Sensorische regenboog waterval - set van 6  
   
2. Product code 
22910431 
 

3. Korte omschrijving 
Deze regenboog watervallen bevatten zeer aantrekkelijke kleurrijke olie en water. Wanneer hij 
omgedraaid wordt, gaat de vloeistof bewegen. De kleurenvloeistof geeft telkens een ander patroon. 
Deze set bestaat uit zes torens welke allemaal een andere kleur hebben. Ook de snelheid van de 
druppels is verschillend. Leuk in combinatie met de LED lichtplaat voor een bijzonder effect.  
Afmeting: 5,5 x 14,5 x 3,5 cm 
 

4. Kleur 
Zoals afgebeeld 
 

5. Zintuigen stimulaties 
Voelen en zien 
 
 

  
 
 
 



 

 

 

1. Naam van het product  

Spiraal glitterstokjes klein - set van 4 
   
2. Product code 
17959431 
 

3. Korte omschrijving 
Visueel zeer aantrekkelijke glitterstaafjes. Draai ze om en kijk naar 
een prachtige waterval van glitters! Voor 3 jaar en ouder. 
Voorzichtig met gebruik en alleen onder toezicht. Set van 4. 
Kleuren variëren. 
Afmeting: 12 cm 
 

4. Kleur 
Zoals afgebeeld 
 

5. Zintuigen stimulaties 
Voelen en zien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voor meer informatie kunt u onze website www.nenko.com bezoeken 

http://www.nenko.com/

