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SPACE PROJECTOR
Een kleine vloeistofprojector geeft een fascinerend beeld op muur of 
plafond, dat door de olie in het wiel wordt gevormd. Door de warmte gaat 
de olie vloeien en verandert het beeld constant. De projector draait om 
zijn eigen as waardoor het beeld ook constant in beweging is.
Kenmerken: Maximale beeldprojectie: 1,5 m. Let op: De projector kan 
heet worden: niet bij brandbare stoffen plaatsten.
Afmeting: bxh: 24 x 25 cm.
Samenstelling: Incl. 1 vloeistofwiel. Meerdere projectiewielen vind je 
terug in onze webshop.

DS531573   € 158,00

Terug van 
weggeweest!

VISUELE PRIKKELS
PROJECTOREN
Verlichting is één van de belangrijkste elementen binnen 
een snoezelruimte! Hier volgen enkele projectoren en 
lampen met een speciaal effect.

WATERPROJECTOR
Deze projector creëert een kleurrijk waterig effect. De projector 
verandert constant van kleur wat een relax gevoel geeft. Met de 
afstandbediening controleer je kleur, snelheid en helderheid.
Kenmerken: Gebruik zowel binnen als buiten. Werkt met een Led-lamp 
en is dus zuinig in verbruik.

PL10002   € 72,30

OCEAAN PROJECTOR
Projector geeft een kalmerend geluid en 
beeld van de oceaan weer.
Inhoud: Incl. afstandsbediening en adapter.

PL10006   € 38,50

REGENBOOGLICHT
Met deze compacte projector laat je een 
fantastische regenboog verschijnen!
Inhoud: Excl. batterijen.

PL10004   € 18,50

PLASMALAMP
Een elektrische interactieve lichtshow! 
Raak de bal aan en kijk hoe het licht reageert!
Inhoud: Incl. adapter.
Afmeting: Ø 20 cm.

PL10008   € 56,00

MAANSTEEN
Deze maansteen verandert van kleur!
Inhoud: Incl. remote control e, excl. 3x AAA-batterijen.
Kenmerken: Hoogwaardig plastiek dat zacht aanvoelt.
Afmeting: lxb: 10 x 12 cm.

PL10003   € 18,50

GEURVERSPREIDER
Geurverspreider met wisselende kleur. Je kan ook bluetooth zachte 
muziek laten spelen via de ingebouwde box.
Inhoud: Incl. adapter.
Kenmerken: Bluetooth en box.
Afmeting: Ø 14 cm, h: 12 cm.  € 59,50
PL10000    € 52,95




