پیشنهادهای
گوناگوندیجیکاال
برایفصلگرم

2

با محصوالت گروه مادر و کودک
میتوانیدیکروزمهیجراهمراهبافرزندتان
دربیرونازخانهسپریکنید
مشغلههایگوناگون،سبکزندگیجدیدورشایطمحیطیباعث
شدهاستکهنسبتبهگذشته،تفریحاتبیرونازخانهکمتر
شوندوخانوادههاوقت بیشرتیرادرخانهبگذرانند.خوباست
هرچندوقتیکباربارسزدنبهپارکوطبیعتودرپیکنیکی
یکروزه،آشتیدوبارهایباطبیعتومحیطخودداشتهباشیم.در
این میان توجه به کودکان و فراهم کردن وسایل بازی برای نشاط
وتفریحآنهارانبایدفراموشکنیم؛بازیهاییکهباروحیهی
کودکانهسازگارباشندوباعثرشدخالقیتآنهاشوند.در
صفحات پیشرو و بهطور کاملتر در رستهی مادر و کودکسایت
دیجیکاال،میتوانیدوسایلبازیکودکانرامشاهدهکنید.

عکــس :اسـتودیــو

3

هگزاکوپرت کنرتلی دبلیو ال تویز مدلQ272
اگر میخواهید فرزندانتان تجربهی به پرواز درآوردن یک وسیله در آسمان را
داشته باشند ،هگزاکوپتر یکی از بهترین انتخابهاست .هگزاکوپتر کنترلی دبلیو
ال تویز با داشتن ریموت کنترل و باتری با ظرفیت مناسب میتواند لحظاتی
هیجانانگیز را برای شما و فرزندانتان بهوجود بیاورد.

تعداد موتور:

6

عدد

ابعاد:

8×8.5×2.2

دارای فناوری  Gyroو چرخش
 360درجه

زمان الزم برای شارژ کامل
باتری 40 :تا  65دقیقه

زمان پرواز پس از هر شارژ
کامل 4 :دقیقه

مناسب برای استفاده در
فضاهای بدون وزش باد

4

سانتیمرت

عکــس :اسـتودیــو
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سهچرخهی بیبی لند مدل 402-Robot T
سهچرخه از آن وسایلی است که بیشتر کودکان ،فارغ از جنسیت دوست دارند
آن را داشته باشند .سهچرخهی«بیبیلند» ،تحقق یکی از رویاهای کودکان برای
ماشینبازی است .این سهچرخه فرمانی شبیه ربات دارد و با سایهبانی که برای
آن تعبیه شده است برای محیط بیرون بسیار مفید است.

نوع چرخها:

پالستیکی

وزن:

6.25

امکان کنرتل والدین بر
جهت و حرکت سهچرخه

مناسب برای کودکان
 1.5تا  3سال

تحمل وزن تا  25کیلوگرم

زمان الزم برای شارژ کامل
باتری 40 :تا  65دقیقه

اینکمکفرن باعث میشود رضبات
ناشی از سطح ناهموار به کودک وارد نشود

6

کیلوگرم

هلی کوپرت کنرتلی ام جی اکس مدل F47
اگر به فکر یک هدیهی هیجانانگیز برای خردسال و نوجوان خود هستید ،به
شما هلیکوپتر«ام جی اکس» را پیشنهاد میکنیم .هلیکوپتر«ام جی اکس»
مدل« »F47با داشتن ریموت کنترل و پرواز با ثبات و زیبایی که دارد لحظاتی
لذتبخش را برای شما و فرزندانتان بهوجود بیاورند.

تعداد موتور:

1

چراغ نشاندهندهی
میزان شارژ دارد

عدد

وزن:

ابعاد:

49

8×23.5×8

گرم

زمان الزم برای شارژ
کامل باتری 70 :دقیقه

کنرتل با صفحهمنایش
دیجیتال دارد

زمان پرواز پس از هر
شارژ کامل 8 :دقیقه

7

سانتیمرت

عکــس :اسـتودیــو
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بادبادک طرح  Smileسایز6
به پرواز درآوردن یک بادبادک به کودک ذوق و شوق خاصی میدهد .این تفریح
هیجانانگیز نیاز به جا و وسایل خاصی ندارد و کافی است در یک محیط باز با یک
بادبادک ،ساعتها کودک و حتی خودتان را سرگرم کنید.

دارای یک کاور با بستهبندی
جنس پارچه:

Rip-Stop
Nylon

همراه با دنبالهی ساتن
قرمز رنگ به طول  3.5مرت

تفنگ آبپاش هایه مدلHappy Summer

جنس فریم:

پالستیک

تابستان قبل از هرچیز ما را یاد گرما میاندازد .فصلی که میتوان آن را با تفریحات
و بازیهای جذاب به یک فرصت خوب برای سرگرمی تبدیل کرد .تفنگ آبپاش
وسیلهی جذابی است که آب زیادی هم مصرف نمیکند .میتوانید در کنار تفنگ
فرزندتان ،برای خودتان هم یک تفنگ آبپاش بزرگ بگیرید و با ه م تفریح کنید.

ابعاد:

174 ×250

سانتیمرت

وزن:

933

گرم

دارای یک بند برای قرارگیری
راحت روی شانه

میلیمرت

دو خروجی آب

9

ابعاد:

340×120×790

ماشین بازی سواری فالمینگو مدل CH9920
امروز این فرصت برای کودکان وجود دارد تا به راندن یک ماشین کوچک در
حاشیهی فرش محدود نشوند و لذت یک ماشینسواری واقعی را تجربه کنند.
ن است.
ماشینبازیهای فالمینگو بهترین وسیله برای تحقق این آرزوی کودکا 

وزن:

22

ابعاد:

کیلوگرم

1250×720×520

میلی مرت

قابلیت پخش موزیک
USB , RAM ,Mp3

تحمل وزن تا  40کیلوگرم

دارای دو در بازشوی
برقی و کمکفرن

مجهز به دو موتور
دورسعته

10

ماشین بازی سواری فالمینگو مدل 99-GTR
برای اینکه کودکان دو سه ساله هم از ماشینسواری بینصیب نمانند،
ماشینهای اسباببازی با قابلیت کنترل توسط پدر و مادر تولید شدهاند .این
ماشینها به پدر و مادرها امکان میدهند کودک دوستداشتنیشان را در
ماشینسواری خودشان به پارک و گردش ببرند و در عین حال والدین امکان
کنترل وسیله و مراقبت از فرزندشان را داشته باشند.

وزن:

11

کیلوگرم

ابعاد:

1040×540×460

میلی مرت

امکان کنرتل بهوسیلهی
والدین توسط ریموت کنرتل
قابلیت پخش موسیقی

امکان حرکت به  4طرف:
جلو ،عقب ،چپ ،راست

حداکرث وزن مجاز
 45کیلوگرم

11

