Un Mod Revolutionar de a
Atrage Tanara Generatie!
Vi se pare complicat sa tot inventati metode de a atrage copiii spre amuzament si
miscare?
Pachetul cu jocuri interactive EyePlay deschide o lume noua si dinamica in
domeniul divertismentului pentru copii!

Ce este EyePlay si de ce-l iubesc copiii?
EyePlay este un o platforma de jocuri video revolutionara, cu jocuri profesionale,
activate de miscarile copiilor. Partea de baza a platformei este constituita de
nivelul ridicat al interactivitatii, ceea ce produce amuzament si multa distractie.

Copiii in numar mare pot alerga, sari sau dansa, folosindu-si mainile si picioarele
pentru a produce sunete si proiectii grafice. EyePlay este ca si cum ai avea un
intreg teren de joaca in interior, cu toate facilitatile, doar ca este mai usor de
intretinut si foarte sigur.

EyePlay este disponibil in trei variante:
Express, Silver si Gold (10, 15 sau 30 de jocuri incluse la alegere).
Copiii se pot juca independent sau intre ei iar jocurile oferite includ tematici
precum Ball Pit, Cheese Heist, Fotbal, Super Soccer, Petrecere cu baloane, Pian si
multe altele.

EyePlay este o Solutie
Perfect Adaptabila si Personalizabila
Sistemele interactive EyePlay / EyeStep folosesc un proiector poziționat orizontal
și o oglindă înclinată pentru a proiecta o imagine pe podea.
Sistemul integrează următoarele componente: computer, proiector, cameră 3D,
difuzoare, amplificator audio.
Dimensiunea imaginii și luminozitatea sunt afectate de calitatea luminii, înălțimea
tavanului și specificațiile proiectorului.
Spatiu necesar pentru instalare: 612 x 612 x 290 mm (dimensiunea exterioară
poate fi redusa cu 15 mm, dacă este necesar, prin scoaterea capacului exterior).
Echipamentul are o greutate de 18 kg.

•
•
•

Varianta Eyeplay Express - 10920 € + TVA (include 10 jocuri)
Varianta Eyeplay Silver - 12250 € + TVA (include 15 jocuri)
Varianta Eyeplay Gold - 14350 € + TVA (include 30 jocuri)

Jocurile sunt la alegere. Clientul poate cumpara si altele jocuri extra disponibile,
oricand doreste, la pretul de 456 € + TVA.
Nota: Livrarea nu este inclusa în pret si se calculeaza in functie de locatie.
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