
ZESTAW PERKUSYJNY ROLL DRUM
Zwijana perkusja

Chcesz zaszczepić w dziecku pasję do muzyki i zapewnić mu rozwijającą zabawę na
wiele  godzin?  Pomyśl  o  zestawie  Roll  Drum, na  którym  można  grać  jak  na
prawdziwej perkusji i która nie tylko świetnie brzmi i wygląda, ale również zmieści
się niemal wszędzie: w szufladzie, w pudełku lub za łóżkiem. 

Zwijana perkusja zawdzięcza swoje niezwykłe właściwości silikonowi, z którego jest
wykonana. Dzięki temu rozwiązaniu jest ona na tyle giętka,  że  można ją szybko
rozwinąć,  a  gdy  przestanie  być  potrzebna,  wystarczy  ją  złożyć  i  odstawić
w odpowiednie miejsce. 

Zestaw  perkusyjny  dla  najmłodszych to  dziewięć  wydających  różne  odgłosy
bębnów, na których można grać jak na prawdziwym instrumencie. Dzięki bogatym
opcjom,  można  też  zmieniać  style  i rytmy  perkusyjne.  I  -  co  najważniejsze!  -
stworzoną  przez  dziecko  muzykę  można  nagrać,  by  odtworzyć  ją  później  na
rodzinnych spotkaniach. 

Zabawka  nie  tylko  dostarcza  wspaniałej  rozrywki,  ale  również  przyczynia  się  do
rozwijania  talentu  muzycznego.  Jeżeli  ów  talent  nie  jest   jeszcze  dobrze
wykształcony istnieje możliwość podpięcia słuchawek, tak aby nerwy domowników
nie zostały zbytnio nadszarpnięte :)

ZESTAW  ZAWIERA:  matę  z  bębnami,  pedał,  słuchawki,  2  pałeczki,  kabel  USB,
instrukcję obsługi

ZALETY:

- gra jak prawdziwa perkusja!
- łatwy w obsłudze
- zwijany – łatwo go schować
- możliwość nagrywania i późniejszego odtwarzania utworów
- regulacja głośności i tempa
- 9 utworów demo, 10 rytmów, 3 style

DANE TECHNICZNE:

- wymiary: 40 x 23 x 2 cm
- zasilanie: USB DC 5 V / 1 A lub 2 x bateria 1,5 V AA
- waga: 800 g



ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy zabawka nadaje się dla wszystkich dzieci?

Zabawka zawiera małe elementy, dlatego jest przeznaczona dla dzieci powyżej 3. 
roku życia.

Czy z zestawu perkusyjnego można korzystać poza domem?

Jak najbardziej. Należy tylko pamiętać, że nie można wystawiać go na działanie 
wysokich temperatur, promieni słonecznych i wilgoci. Należy też chronić je przed 
wstrząsami i upadkiem z wysokości.


