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TIME TIMER PLUS
Dit nieuwe model heeft een transparant kunststof 
glas waarmee de bekende rode schijf wordt 
beschermd. Door de eenvoudige bediening is de 
Time Timer PLUS geschikt voor alle leeftijden. 
Het geheel nieuwe ontwerp is het resultaat van 
20 jaar ervaring en innovatie!
Kenmerken: 
• Beschermde rode schijf 
• Draagbaar 
• Instelbaar d.m.v. een knop aan de voorzijde 
• Optioneel geluid 
• Instelbaar geluidsvolume 
• Geruisloze werking, geen getik 
• Grote cijfers
Afmeting: bxh: 14 x 18 cm.

JAC5025   € 54,45

TIME TIMER LARGE
De grootste Time Timer is geschikt voor 
gebruik in (grote) klaslokalen, vergaderzalen 
en op de werkplek. Door de grote cijfers is de 
cijferplaat ook vanaf een afstand goed 
leesbaar. Deze Time Timer kan staan en 
opgehangen worden. Optioneel tijdsignaal 
(aan/uit). Werkt op 1 AA alkaline batterij. 
(Batterij niet inbegrepen)
Afmeting: lxb: 30 x 30 cm.

JAC5000   € 68,40

TIME TIMER MEDIUM
De meest gebruikte Time Timer. De Medium 
Time Timer kan staan en ook worden 
opgehangen. Geschikt voor individueel 
gebruik en in een groep. Optioneel tijdsignaal 
(aan/uit). Werkt op 1 AA alkaline batterij. 
(Batterij niet inbegrepen.)
Afmeting: lxb: 18 x 18 cm.

JAC5008   € 51,45

TIME TIMER SMALL
De afmeting van deze Time Timer maakt het 
de meest veelzijdige Timer voor zowel 
individueel- als groepsgebruik. De Timer kan 
vrij staan en tevens opgehangen worden. 
Optioneel eindsignaal.
Afmeting: lxb: 7,5 x 7,5 cm.

JAC5007   € 45,40

TIMEMANAGEMENT

TIME TIMER 20 MIN
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.
Afmeting: 14 x 18 cm.

JL9491  Per stuk € 54,50

TIME TIMER 5 MIN
De Time Timer® PLUS 5 minuten biedt een visuele 
ondersteuning voor korte activiteiten zoals tanden 
poetsen, kringgesprek, ademhalingsoefeningen 
of een brainstorm sessie houden. Hij is het beste 
hulpmiddel om korte routines aan te houden op 
school, thuis en op kantoor.
Kenmerken: 
• Tijd instelbaar van 0-5 minuten
• Groene schijf
• Transparante lens
• Instelbaar volume
• Afgesloten batterijcompartiment
• Grote knop om tijd in te stellen
• Geen getik
• Werkt met 1 AA batterij (niet inclusief)

JAC5036   € 54,99




