1. Naam van het product
Basis zintuigenset - horen

2. Product code
21803115

3. Korte omschrijving
Basis zintuigenset om het gehoor te
stimuleren. Het pakket bestaat uit diverse
materialen. Inhoud kan variëren.
Inhoud:
Bandbellen, egelbal, CD,
dierengeluidenblikjes, glitterballen,
gongdrum, grombuis, mini rainstick,
stemvervormer, tamboerijn en thunder
eggs.

4. Kleur
Zoals afgebeeld

5. Zintuigen stimulaties
Horen

1. Naam van het product
Bandbellen - set van 4

2. Product code
17114140

3. Kleur
Zoals afgebeeld

4. Korte omschrijving
Om te dragen om pols of enkel. Hoge kwaliteitsbelletjes voor een heldere, resonante toon. Met
klittenbandbevestiging. Set van 4 - 22 cm lang.

1. Naam van het product
CD Pure Relaxation

2. Product code
23633100

3. Kleur
Zoals afgebeeld

4. Korte omschrijving
Geïnspireerd op al het mooie wat de natuur te bieden heeft. Prachtige muziek neemt ons mee uit
deze wereld naar verre, open ruimtes die kalmeren en innerlijke kracht geven.

1. Naam van het product
Dierengeluidenblikjes - set van 3

2. Product code
19373480

3. Kleur
Zoals afgebeeld

4. Korte omschrijving
Mooi geluid bij de geringste beweging. Gemakkelijk in gebruik,
draai het blikje om en hoor een dieren geluid (het geluid is van elk blikje hetzelfde). Goed voor het
begrijpen van oorzaak/gevolg en leuk om te gebruiken in groepsverband. Geluiden kunnen variëren.
Afmeting: 5,5 cm diameter x 6 cm hoog

1. Naam van het product
Glitterballen - set van 6

2. Product code
15227200

3. Kleur
Zoals afgebeeld (6 verschillende kleuren)

4. Korte omschrijving
Leuk om te zien, te horen, aan te raken, te gooien, te stuiteren en te rollen. Deze sprankelende, holle
balletjes hebben een helder klinkend belletje. Gemaakt van samengevoegde kleine bolletjes die voor
een easy-grip buitenkant zorgen.
Afmeting: 6 cm diameter, set van 6. Verschillende kleuren

1. Naam van het product
Gongdrum 20 cm

2. Product code
15880140

3. Kleur
Zoals afgebeeld

4. Korte omschrijving
Gemaakt van natuurlijk materiaal. Deze gemakkelijk te hanteren drum geeft al geluid bij de minste
aanraking, dus is hij geschikt voor alle leeftijden en niveau's. Inclusief slagstok.
Diameter: ongeveer 20 cm

1. Naam van het product
Grombuis

2. Product code
18973140

3. Kleur
Kleuren variëren

4. Korte omschrijving
Kantel de buis om hem te laten grommen! Geeft een auditieve beloning voor beweging. Leuk en
onweerstaanbaar als je niet bang bent!
Afmeting: 40 cm lang

1. Naam van het product
Mini Rainstick

2. Product code
17241140

3. Kleur
Kleuren afhankelijk van de voorraad

4. Korte omschrijving
Het licht wordt gevangen door de bewegende kraaltjes zodat een weerspiegeling ontstaat. Dit
bevordert de aantrekkingskracht van deze moderne versie op een oud idee. Gemakkelijk hanteerbaar
met een direct verkrijgbaar effect. Kleur afhankelijk van de voorraad.
Afmeting: 20 cm

1. Naam van het product
Stemvervormer

2. Product code
20391471

3. Kleur
Kleuren kunnen variëren

4. Korte omschrijving
Moedig praten aan met deze leuke uitvinding. Produceert een reeks amusante, mechanische
geluidseffecten als je erin spreekt. Versterkt en vervormt je stemgeluid. Met knipperende LED
verlichting. Kleuren variëren. Werkt op een 9 Volt blokbatterij (inclusief).
Afmeting: ongeveer 15 cm

5. Zintuigen stimulaties
Horen & zien

6. Veiligheid
Niet dichtbij het oor gebruiken. Verkeerd gebruik kan gehoor schade veroorzaken.
Niet te gebruiken door lijders aan epilepsie of een andere vergelijkbare aandoening.

7. Informatie over batterijen
Gebruik 1 x ‘9V’(LR61) batterij. Bijgesloten.
Batterijen mogen alleen door een volwassene aangebracht worden.
Oude en nieuwe batterijen, niet door elkaar gebruiken.
Gebruik geen alkaline, normale of oplaadbare batterijen door elkaar.
Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.
Batterijen dienen met de goede polariteit ( + / - ) aangebracht te worden.
De polen (b.v. + / -) mogen geen kortsluiting veroorzaken.
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Uitleg
Lage toon
Hoge toon
Zeer lage toon
Hele hoge toon
Eigen robotstem
Lage robotstem
Hele hoge robotstem
Versterk eigen stem met hoge toon
Versterk eigen stem, geen bijeffect
Robotstem met hoge toon

1. Naam van het product
Tamboerijn

2. Product code
13031140

3. Kleur
Zoals afgebeeld

4. Korte omschrijving
Met beklede handgreep. Heel gemakkelijk vast te houden en te gebruiken. Gemaakt van duurzaam
kunststof met prachtig klinkende rinkelschijfjes. Kleur en uitvoering varieert.
Afmeting: ongeveer 27 x 22 x 5 cm

1. Naam van het product
Thunder eggs - set van 6

2. Product code
14659140

3. Kleur
Zoals afgbeeld

4. Korte omschrijving
Leuk voor kleine kinderhanden. Deze eieren werken als de
maracas, zonder handgreep. Gemaakt van stevig plastic, set van
6. Kleuren afhankelijk van de voorraad. Afmeting : 5 cm hoog.

1. Naam van het product
Lichtgevende egelbal met geluid

2. Product code
19240190

3. Kleur
Kleuren afhankelijk van de voorraad

4. Korte omschrijving
Deze egelbal erg veelzijdig! Zachte egelbal welke oplicht bij elke stoot. Hierdoor is de bal gemakkelijk
te volgen voor slechtzienden. Daarnaast maakt de bal een piepend geluid, zodra er in geknepen
wordt. Wanneer je de bal onder UV licht houdt, gloeit hij ook nog eens op. Kleur afhankelijk van de
voorraad.
Afmeting: 6 cm

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

