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Betreft: Kidizoom Selfie Cam

Kidizoom Selfie Cam, de leukste foto’s en filmpjes zelf gemaakt

Say Selfie!
Kids take it all over! Waar de selfiestick voor volwassenen de afgelopen jaren hét
item was om de blits te maken, is het nu de beurt aan kinderen. Meiden van 6 tot 14
jaar om precies te zijn. Voor hen ontwikkelde VTech niet alleen een stick, maar
meteen een complete Selfie Cam, een superslimme camera met een 180-graden
draaibare lens en eindeloos veel mogelijkheden om de te gekke tijd met hun BFF’s
vast te leggen. Say Selfie!
Met de Selfie Cam maken ze de leukste foto’s en filmpjes. Voor fanatiekelingen is het
geheugen met een microSD geheugenkaart uit te breiden tot 32GB. Natuurlijk
kunnen foto’s en filmpjes customized bewerkt worden met grappige kaders en
effecten. In een handomdraai maken ze voortaan zelf de mooiste beelden, van elk
moment. Beelden die op het LCD-schermpje van de camera direct terug te zien zijn.
Via het bijgeleverde USB kabeltje kunnen ze trouwens ook worden overgezet op pc
of laptop.
Grappige extraatjes zijn de geïntegreerde make-up studio en een kapsalon, waarmee
foto’s van gezichten kunnen worden bewerkt en de muzikale diashow. Daarmee
verpakken ze het beeld in een slideshow, standaard, random en voorzien van
achtergrondmuziek.
Op de Selfie Cam kunnen drie spelletjes gespeeld worden. Dankzij de ingebouwde
oplaadbare accu biedt hij eindeloos veel fun, zoveel is zeker.
Kidizoom Selfie Cam is genomineerd voor Speelgoed van het Jaar 2016 in de
categorie 6 en 7 jaar.
Adviesverkoopprijs: VTech Kidizoom Selfie Cam € 59,95.
Verkoop- en productinfo: VTech Electronics Europe B.V.,
tel: +31 (0) 49.545.91.11 of kijk op www.vtechnl.com.
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