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DUAL TIMERS
Deze handige timers tellen tot 99 minuten en 59 seconden.  
Een biep-geluid geeft aan dat de vooropgestelde tijd bereikt is.
Kenmerken: Werkt met zonnecellen en is dus altijd klaar voor gebruik.
Afmeting: lxbxd: 6,5 x 6,5 x 1,3 cm.

CD92079  Set van 5 € 36,95

36 st. 
STOPWATCH
Stevige stopwatch die zelfs de kleinste kinderen kunnen bedienen. 
De stopwatch heeft 3 grote toetsen: groen voor start, rood voor stop 
en geel voor reset.
Afmeting: l: 7 cm.

LR08080  Set van 6 € 89,00

CHRONOMETER
Eenvoudige chronometer die tot op 1/100 seconde meet.
Kenmerken: Split-laptimer, uuraanduiding, geluidssignaal, halstouwtje. 
Werkt op batterijen (bijgeleverd).

M402615  Per stuk € 8,95

KLEINE ZANDLOPER
Mini-zandlopers zijn ideaal voor 
individueel gebruik.
Kenmerken: Elke tijd heeft zijn unieke kleur.
Afmeting: hxb: 9 x 2,5 cm.

CD92001 1 min.   Per 3 € 4,25    
CD92002 3 min.   Per 3 € 4,25    
CD92003 5 min.   Per 3 € 4,25    

GROTE ZANDLOPERS
Grote stevige zandlopers. Voor een 
gemakkelijk gebruik heeft elke tijd zijn 
unieke kleur.
Kenmerken: De zandloper is voorzien van 
2 stevige afsluitdoppen en is tevens omgeven 
met een stevige wand.
Afmeting: hxb: 16 x 7 cm.

CD92019 10 min.   Per stuk € 13,95    
CD92022 15 min.   Per stuk € 13,95    
CD92025 30 min.   Per stuk € 13,95    
CD92034 1 min.   Per stuk € 13,95    
CD92040 5 min.   Per stuk € 13,95    

MAGNETISCHE TIME TRACKER
Stel de juiste tijd (tot 24u) in, in stappen van 
1 seconde. Door de magnetische achterkant 
kan je deze Time Tracker aan het bord 
bevestigen voor klassikaal gebruik. 
De Time Tracker is eveneens voorzien van 
een flip-out zo dat de Time Tracker ook op 
het bureau kan staan.
Kenmerken: Excl. 4 AA-batterijen.
Afmeting: h: 17,5 cm.

LER6968   € 48,80

JUMBO TIMER
Timer met groot scherm, telt op of af per seconde.
Inhoud: Incl. 1 x AAA-batterij.
Kenmerken: De timer kan vrij staan of met de magneet bevestigd 
worden aan een bord.
Afmeting: lxbxd: 10 x 10,5 x 2,1 cm.

CD92077  Per stuk € 12,95

TIMEMANAGEMENT




