1.

Μίνι Ηλιακό αυτοκίνητο (κωδ. SR)
Mini solar car with steering

Πρόκειται για ένα κόκκινο μικρό μεταλλικό αυτοκινητάκι το οποίο διαθέτει
φωτοβολταϊκό πάνελ για την κίνησή του και σύστημα καθορισμού κατεύθυνσης
μέσω των μπροστινών τροχών του. Έτοιμο προϊόν, το μόνο που χρειάζεται είναι να
βγει στον ήλιο και αμέσως αρχίζει να κινείται. Ιδανικό για παιδότοπους.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν δωράκι.
2.

Ηλιακός νερόμυλος (κιτ) (κωδ. SWM)
Solar Watermill, construction kit with solar cell

Λεπτομερές ξύλινο μοντέλο νερόμυλου σε συναρμολογούμενο κιτ. Ο τροχός του
περιστρέφεται μέσω μικρού κινητήρα που τροφοδοτείται από φωτοβολταϊκό πάνελ.
Λειτουργεί όταν τοποθετηθεί στον ήλιο ή ακόμα και με ένα εσωτερικό φως (π.χ. με
ένα δυνατό φακό ή μια λάμπα αλογόνου).
Δυνατότητα βαψίματος του μοντέλου μετά τη συναρμολόγηση.
Διαστάσεις: μήκος 19 cm, πλάτος 9,5 cm, ύψος 12 cm
3.

Ηλιακό σπίτι (κιτ) (κωδ. SOH)
Sunshine Villa

Λεπτομερές ξύλινο μοντέλο ηλιακού σπιτιού σε συναρμολογούμενο κιτ. Όταν στο
εσωτερικό του τοποθετήσουμε μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία και το αφήσουμε
στον ήλιο, τότε η μπαταρία φορτίζει μέσω του φωτοβολταϊκού πάνελ που έχει
τοποθετηθεί στη στέγη του σπιτιού. Το αποτέλεσμα είναι ότι, μόλις το σπίτι βρεθεί
σε κάποιο σκοτεινό σημείο, τότε το εσωτερικό του φωτίζεται μέσω μιας λάμπας LED
που διαθέτει και μέσα από τα παράθυρά του διακρίνεται μια ευχάριστη λάμψη.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν ένα κομψό και πρωτότυπο φωτιστικό νύκτας.
Διαστάσεις: μήκος 12 cm, πλάτος 11,2 cm, ύψος 11,5 cm
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4.

Ηλιακή ανεμογεννήτρια (κιτ) (κωδ. 40004/99)
Solar wind generator with solar cell construction kit

Πρόκειται για ένα πλαστικό μοντέλο ανεμογεννήτριας σε συναρμολογούμενο κιτ
(κλίμακα 1:87), με έναν έλικα που περιστρέφεται με τη βοήθεια φωτοβολταϊκού
πάνελ και μικρού κινητήρα.
Λειτουργεί όταν τοποθετηθεί στον ήλιο ή ακόμα και με ένα εσωτερικό φως (π.χ. με
ένα δυνατό φακό ή μια λάμπα αλογόνου). Ιδανικό για σχολικές εργασίες.
Διαστάσεις: ύψος άξονα 12 cm, μήκος έλικα 10 cm.
5.

Τριπλάνο (κωδ. 40280)
Triplane kit with laser cut wooden parts, solar module and motor

Έξυπνο ξύλινο κιτ συναρμολόγησης αεροπλάνου με τρία σετ πτερύγων τα οποία
τοποθετούνται το ένα πάνω από το άλλο. Ο έλικάς του περιστρέφεται μέσω
φωτοβολταϊκού πάνελ και μικρού κινητήρα. Όλα τα ξύλινα μέρη του είναι κομμένα με
laser για την εξασφάλιση μέγιστης ακρίβειας.
Λειτουργεί όταν τοποθετηθεί στον ήλιο ή ακόμα και με ένα εσωτερικό φως (π.χ. με
ένα δυνατό φακό ή μια λάμπα αλογόνου).
6.

Ολλανδικός ηλιακός ανεμόμυλος (κωδ. 40009)
Solar windmill “Holland”

Ξύλινο κιτ συναρμολόγησης μοντέλου Ολλανδικού ανεμόμυλου με πτερύγια που
περιστρέφονται μέσω φωτοβολταϊκού πάνελ και μικρού κινητήρα όταν τοποθετηθεί
στον ήλιο ή ακόμα και με ένα εσωτερικό φως (π.χ. με ένα δυνατό φακό ή μια λάμπα
αλογόνου).
Ύψος περίπου 20 cm.
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7.

Ηλιακή Πολύχρωμη Υδρόγειος (κωδ. SWK)
Solar Globe (multicolored)

Ηλιακή πολύχρωμη υδρόγειος σφαίρα που περιστρέφεται σε αργό ρυθμό όταν βρεθεί
στον ήλιο ή σε κάποιο φωτεινό σημείο (ακόμα και στη σκιά) με τη βοήθεια
τεσσάρων φωτοβολταϊκών πάνελ. Ακόμη, μπορεί να λειτουργήσει με ένα εσωτερικό
φως (π.χ. ένα δυνατό φακό ή μια λάμπα αλογόνου).
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή ακόμα και σαν ένα ωραίο &
χρήσιμο δώρο.
Διαστάσεις: Διάμετρος 14 cm, ύψος 18 cm, διάμετρος βάσης 10 cm.
8.

Ηλιακή Ασημένια Υδρόγειος (κωδ. SWKC)
Solar Globe (classic – silver)

Ηλιακή ασημένια υδρόγειος σφαίρα που περιστρέφεται σε αργό ρυθμό όταν βρεθεί
στον ήλιο ή σε κάποιο φωτεινό σημείο (ακόμα και στη σκιά) με τη βοήθεια
τεσσάρων φωτοβολταϊκών πάνελ. Ακόμη, μπορεί να λειτουργήσει με ένα εσωτερικό
φως (π.χ. ένα δυνατό φακό ή μια λάμπα αλογόνου).
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή ακόμα και σαν ένα ωραίο &
χρήσιμο δώρο.
Διαστάσεις: Διάμετρος 14 cm, ύψος 18 cm, διάμετρος βάσης 10 cm.
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9.

Ηλιακό Εκπαιδευτικό κιτ “New Generation I” (κωδ. 80004)
Solar Assistant “New Generation I”

Εκπαιδευτικό κιτ για την επίδειξη του μεγάλου εύρους των δυνατοτήτων που
προσφέρει σήμερα η φωτοβολταϊκή τεχνολογία. Περιλαμβάνει εγχειρίδιο χρήσης 24
σελίδων με θεωρία, χρήσιμες πληροφορίες και ενδιαφέροντα πειράματα. Για τα
πειράματα χρησιμοποιούνται διάφορες πηγές φωτός, όπως λάμπες 60-80 Watt,
λάμπες αλογόνου 10-20 Watt, σωλήνες νέον και, φυσικά, το φώς του ήλιου.
Ιδανικό για σχολεία, εκπαιδευτήρια, εργαστήρια, κατασκηνώσεις, χώρους
δημιουργικής δράσης κλπ.
10. Ηλιακό Εκπαιδευτικό κιτ “New Generation II” (κωδ. 80005)

Solar Assistant “New Generation II”

Εκπαιδευτικό κιτ για την επίδειξη του μεγάλου εύρους των δυνατοτήτων που
προσφέρει σήμερα η φωτοβολταϊκή τεχνολογία. Περιλαμβάνει εγχειρίδιο χρήσης 24
σελίδων με θεωρία, χρήσιμες πληροφορίες και ενδιαφέροντα πειράματα, καθώς
επίσης και ψηφιακό πολύμετρο Multi-range. Για τα πειράματα χρησιμοποιούνται
διάφορες πηγές φωτός, όπως λάμπες 60-80 Watt, λάμπες αλογόνου 10-20 Watt,
σωλήνες νέον και, φυσικά, το φώς του ήλιου. Συνοδεύεται από μια όμορφη ξύλινη
θήκη.
Ιδανικό για σχολεία, εκπαιδευτήρια, εργαστήρια, χώρους δημιουργικής δράσης κλπ.
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11. Ηλιακό ελικόπτερο “Easy Construct” (κωδ. 40260)

“Easy Construct” Solar Helicopter with solar cell and motor

Ξύλινο μοντέλο ελικοπτέρου σε εύκολα συναρμολογούμενο κιτ, του οποίου ο έλικας
περιστρέφεται με τη βοήθεια φωτοβολταϊκού πάνελ και μικρού κινητήρα.
Λειτουργεί όταν τοποθετηθεί στον ήλιο ή ακόμα και με ένα εσωτερικό φως (π.χ. με
ένα δυνατό φακό ή μια λάμπα αλογόνου). Διαστάσεις: μήκος 20 cm, ύψος 8 cm.
12. Ηλιακό διπλάνο “Solar biplane” (κωδ. 40230)

Solar biplane

Έξυπνο ξύλινο κιτ συναρμολόγησης αεροπλάνου με 2 σετ πτερύγων που
τοποθετούνται το ένα πάνω από το άλλο. Ο έλικάς του περιστρέφεται με τη βοήθεια
φωτοβολταϊκού πάνελ και μικρού κινητήρα. Όλα τα ξύλινα μέρη του είναι κομμένα με
laser για την εξασφάλιση μέγιστης ακρίβειας.
Λειτουργεί όταν τοποθετηθεί στον ήλιο ή ακόμα και με ένα εσωτερικό φως (π.χ. με
ένα δυνατό φακό ή μια λάμπα αλογόνου)
Μήκος περίπου 20 cm.
13. Αμερικανικός ηλιακός ανεμόμυλος (κωδ. 40011)

American solar windmill

Λεπτομερές ξύλινο κιτ συναρμολόγησης μοντέλου ανεμόμυλου αμερικανικού τύπου.
Μόλις το φως του ήλιου πέσει πάνω στο φωτοβολταϊκό πάνελ, τα πτερύγια αρχίζουν
να περιστρέφονται. Μπορεί να λειτουργήσει ακόμα και με ένα εσωτερικό φως (π.χ. με
ένα δυνατό φακό ή με μια λάμπα αλογόνου).
Ύψος: 19 cm
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14. Ηλιακό σπίτι «Φως μέσα στη νύχτα» (κωδ. 67000)

Solar house “Light in the Night”

Πρόκειται για ένα έτοιμο πλαστικό μοντέλο ηλιακού σπιτιού. Όταν το τοποθετήσουμε
στον ήλιο, το φωτοβολταϊκό πάνελ θα φορτίσει την μπαταρία. Μόλις νυχτώσει,
ανάβει αυτόματα ένα φως μέσα στο σπίτι. Δεν χρειάζεται συναρμολόγηση.
Κατάλληλο για ηλικίες 8 και άνω. Ιδανικό για παιδότοπους.
Διαστάσεις: 11 Χ 5 Χ 81 cm.

15. Ηλιακή μέλισσα με ηλιακά φτερά (κωδ. 10052

Solar bee with solar wings

Η ηλιακή μέλισσα είναι ένα εφευρετικό ηλιακό παιχνίδι, ακόμα και για πολύ μικρά
παιδιά (κατάλληλο για ηλικίες 6 ετών και άνω). Περιλαμβάνει ένα ηλιακό στροφείο
(έλικα) με ενσωματωμένο φωτοβολταϊκό πάνελ και μικρό κινητήρα, το οποίο
τοποθετείται σε μια οπή στο πάνω μέρος της μέλισσας και περιστρέφεται όταν
τοποθετηθεί στον ήλιο ή ακόμα και με ένα εσωτερικό φως (π.χ. με ένα δυνατό φακό
ή μια λάμπα αλογόνου).
Ιδανικό για παιδότοπους.
Μήκος 12.5 cm. Ξύλο: οξιά. Στροφείο (έλικα): 12 cm.
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16. Ηλιακό πλοίο Βίκινγκ (κωδ. 46007

Solar Viking Ship

Για νέους και παλιούς θαλασσόλυκους! Κωπηλατήστε με τον ήλιο στις επτά
θάλασσες. Κατασκευαστικό κιτ που διαθέτει ένα φωτοβολταϊκό πάνελ και ένα
μηχανισμό για την κίνηση των κουπιών. Λειτουργεί όταν τοποθετηθεί στον ήλιο ή
ακόμα και με ένα εσωτερικό φως (π.χ. με ένα δυνατό φακό ή μια λάμπα αλογόνου).
Κατάλληλο για ηλικίες 8 και άνω.
Διαστάσεις: Μήκος 16 cm, πλάτος 6 cm, ύψος 10 cm.
17. Ηλιακός ποδηλάτης κωδ. 50010)

Solar – powered wooden biker

Ξύλινο μοντέλο ποδηλάτη σε συναρμολογούμενο κιτ, με φωτοβολταϊκό πάνελ και
ειδικά σχεδιασμένο σύστημα μετάδοσης της κίνησης. Όλα τα ξύλινα μέρη του είναι
κομμένα με laser για την εξασφάλιση μέγιστης ακρίβειας.
Λειτουργεί όταν τοποθετηθεί στον ήλιο ή ακόμα και με ένα εσωτερικό φως (π.χ. με
ένα δυνατό φακό ή μια λάμπα αλογόνου).
Διαστάσεις: βάση 14,5 Χ 8.5 cm
ύψος περίπου 12 cm
18. Ηλιακό μίνι λεωφορείο (κωδ. BUS)

Solar Bus

Πρόκειται για ένα μικρό πλαστικό μοντέλο λεωφορείου που διαθέτει φωτοβολταϊκό
πάνελ. Κινείται όταν τοποθετηθεί στον ήλιο ή ακόμα και με ένα εσωτερικό φως (π.χ.
με ένα δυνατό φακό ή μια λάμπα αλογόνου).
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν δωράκι.
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19. Αστυνομικό ελικόπτερο (κωδ. BERO)

“Police” helicopter construction kit with solar rotor

Λεπτομερές πλαστικό μοντέλο αστυνομικού ελικοπτέρου σε συναρμολογούμενο κιτ
τύπου LEGO. Διαθέτει φωτοβολταϊκό πάνελ και κινητήρα για την περιστροφή του
έλικά του.
Λειτουργεί όταν τοποθετηθεί στον ήλιο ή ακόμα και με ένα εσωτερικό φως (π.χ. με
ένα δυνατό φακό ή μια λάμπα αλογόνου)
Κατάλληλο για παιδιά 5 ετών και άνω.
Διαστάσεις: μήκος 22 cm, πλάτος 6 cm, ύψος (συμπεριλαμβανομένου του έλικα) 8
cm
20.

Ηλιακή κούνια (κωδ. 50020)
Solar Swing Ride

Ηλιακή κούνια σε συναρμολογούμενο κιτ. Διαθέτει 5 καθίσματα και η περιστροφή της
πραγματοποιείται με τη βοήθεια φωτοβολταϊκού πάνελ μόλις τοποθετηθεί στον ήλιο
ή ακόμα και με ένα εσωτερικό φως (π.χ. με ένα δυνατό φακό ή μια λάμπα αλογόνου).
Εγγυημένη ψυχαγωγία !
21. Ηλιακό καρουσέλ (κωδ. 50025)

Solar – Carousel

Ηλιακό καρουσέλ σε συναρμολογούμενο κιτ. Διαθέτει 4 καθίσματα και περιστρέφεται
με τη βοήθεια φωτοβολταϊκού πάνελ όταν τοποθετηθεί στον ήλιο ή ακόμα και με
ένα εσωτερικό φως (π.χ. με ένα δυνατό φακό ή μια λάμπα αλογόνου). Εγγυημένη
διασκέδαση!
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22. Ηλιακή πασχαλίτσα (κωδ. 4701)

Solar lady bug

Μόλις το φως του ήλιου πέσει στο φωτοβολταϊκό πάνελ που διαθέτει, η πασχαλίτσα
αρχίζει να προχωράει. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα ωραίο διαφημιστικό
- προωθητικό δώρο. Φέρνει γούρι σε όποιον την αγοράσει! Ιδανικό για παιδότοπους.
Μήκος: 5 cm
23. Ηλιακή χελώνα (κωδ. 43000)

Solar turtle

Αυτή η χαριτωμένη ηλιακή χελώνα αρχίζει να κινείται μόλις μια ικανοποιητική
ποσότητα ηλιακού φωτός πέσει στο φωτοβολταϊκό πάνελ που βρίσκεται μέσα στο
κέλυφος της χελώνας. Ένα όμορφο προϊόν που μαγνητίζει τα βλέμματα μικρών &
μεγάλων. Δυνατότητα εφαρμογής λογότυπου στο κέλυφος. Ιδανικό για παιδότοπους.
Διαστάσεις: 7 X 4,5 X 2,5 cm.
24. Ηλιακό τριζόνι (κωδ. 46009)

Solar cricket

Διαθέτει ένα μικρό φωτοβολταϊκό πάνελ.
Μόλις ο ήλιος πέσει στο τριζόνι, αυτό
τρεμουλιάζει χαρούμενα! Έτοιμο προϊόν που δεν χρειάζεται συναρμολόγηση.
Διαστάσεις: Μήκος 5 cm, πλάτος 2,5 cm, ύψος 1,5 cm.
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25. Κιτ μοντέλων για 6 διαφορετικά μοντέλα (κωδ. 46013)

Modelling kit for 6 different models

Με αυτό το κιτ μπορούν να κατασκευαστούν 6 διαφορετικά κινούμενα μοντέλα. Τα
μοντέλα μπορούν να κατασκευαστούν διαδοχικά, από το ηλιακό ρομπότ μέχρι την
ηλιακή βάρκα αέρα. Οι οδηγίες συναρμολόγησης αποτελούν ένα χρήσιμο βοήθημα
στη συναρμολόγηση των μοντέλων.
Υπάρχει δυνατότητα κατασκευής των παρακάτω μοντέλων:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ηλιακό ρομπότ
Ηλιακό τροχοφόρο
Ηλιακός ανεμόμυλος
Ηλιακό αεροπλάνο
Ηλιακό ελικόπτερο
Ηλιακή βάρκα αέρα

26. Ηλιακή πεταλούδα (κωδ. 45111)

Solar butterfly

Η ηλιακή πεταλούδα αρχίζει να φτερουγίζει όταν επαρκής ποσότητα φωτός πέσει
πάνω στο φωτοβολταϊκό πάνελ. Με βεντούζα και ράβδο στήριξης. Κατάλληλο για
εγκατάσταση σε γλάστρα, τραπέζι ή παράθυρο. Ιδανικό για παιδότοπους.
Άνοιγμα φτερών: 11cm.
27. Ηλιακό μίνι αυτοκίνητο. (SMA)

Solar Mini Car
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Ένα από τα μικρότερα ηλιακά αυτοκίνητα στον κόσμο. Όταν τοποθετηθεί στον ήλιο,
αρχίζει να κινείται. Ένας πραγματικός μαγνήτης για τα βλέμματα. Είναι συναρπαστικό
το πώς κινείται με ένα τόσο μικρό φωτοβολταϊκό πάνελ που διαθέτει. Ιδανικό για
παιδότοπους.
Διαστάσεις: Μήκος 3,2 cm, πλάτος 2,2 cm, ύψος 1,5 cm.

28. Ηλιακή περιστρεφόμενη πλατφόρμα(κωδ. δ. 70020)

Solar revolving platform

Παρουσιάστε σφαιρικά τα πιο όμορφα πράγματα που διαθέτετε. Περιστρέφεται αργά
με τη βοήθεια τεσσάρων φωτοβολταϊκών πάνελ, χωρίς να χρησιμοποιεί μπαταρίες.
Μπορεί να κρατήσει βάρος μέχρι 300gr. Ταχύτητα περιστροφής 9-12 rpm.
Διάμετρος ακρυλικού πιάτου: 9cm

29.

Ηλιακό εισαγωγικό σετ (κωδ. 40001)
Solar Introductory Set

Αυτό το σετ περιλαμβάνει ό,τι χρειάζεται για να αρχίσει κάποιος τα πρώτα του
πειράματα με την ηλιακή τεχνολογία. Τα καλώδια του κινητήρα απλά βιδώνονται στο
φωτοβολταϊκό πάνελ (SM330) και το εισαγωγικό σετ είναι έτοιμο για χρήση.
Φωτοβολταϊκό πάνελ: 380 mA / 0,58 V. D.C. κινητήρας: RF300. Καλώδιο: περίπου
20cm. Θήκη: 4 μέρη.
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30. Ξύλινο ελικόπτερο με ηλιακό στροφείο (κωδ. 20001)

Wooden helicopter ΗQ

Έτοιμο ξύλινο ελικόπτερο. Δεν χρειάζεται συναρμολόγηση. Συνοδεύεται από ένα
ηλιακό στροφείο (έλικα) με ενσωματωμένο φωτοβολταϊκό πάνελ και μικρό κινητήρα,
το οποίο τοποθετείται σε μια οπή στο πάνω μέρος του ελικοπτέρου και περιστρέφεται
όταν τοποθετηθεί στον ήλιο ή ακόμα και με ένα εσωτερικό φως (π.χ. με ένα δυνατό
φακό ή μια λάμπα αλογόνου).
Διατίθεται στο χρώμα του ξύλου ή εναλλακτικά βαμμένο σε 4 διαφορετικά χρώματα
(κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, μπλε).
Ιδανικό δώρο! Κατάλληλο για παιδότοπους
Διαστάσεις: μήκος 13 cm, στροφείο: 13 cm.
31. Κατασκευαστικό κιτ ηλιακών μοντέλων 3 σε 1 (κωδ. 30005)

STABILOSUN III construction kit

Συναρμολογούμενο κιτ με δυνατότητα κατασκευής, χρησιμοποιώντας βίδες και
γωνίες σύνδεσης, διαδοχικά ενός από τρία μοντέλα (ελικόπτερο, διπλάνο,
ανεμοτροφοδοτούμενο τρίκυκλο Ventomobile). Συνοδεύεται από αναλυτικές οδηγίες
συναρμολόγησης.
Όταν το ηλιακό στροφείο που περιλαμβάνει απορροφήσει φως από τον ήλιο ή από
μια πηγή εσωτερικού φωτός, αρχίζει να περιστρέφεται.
Ιδανικό δώρο για μικρούς και μεγάλους!
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32. Ηλιακό φλιπεράκι(κωδ. SKB)

Solar ball track

Αυτό το ηλιακό φλιπεράκι θα ευχαριστήσει μικρούς και μεγάλους! Μόλις πέσει ο
ήλιος στο ηλιακό κύτταρο, οι μπάλες μετακινούνται προς την κορυφή και κυλάνε στη
διαδρομή ακούραστα όσο υπάρχει ήλιος. Κατασκευαστικό κιτ με λεπτομερείς οδηγίες
συναρμολόγησης.
Εγγυημένη διασκέδαση!
Ύψος: 10cm

33. Ηλιακός φακός τσέπης με LED υψηλής αποδόσεως (κωδ. STL)

High – Class solar LED pocket light

Κομψός συνδυασμός μικρού φωτοβολταϊκού πάνελ και 3 LED υψηλής αποδόσεως
(Ultra LED). Διαθέτει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου.
Ωραίο & πρακτικό δώρο για μικρούς και μεγάλους, ιδιαίτερα χρήσιμο το βράδυ!
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν μπρελόκ.
Διαστάσεις: μήκος 6 cm, πλάτος 3,5 cm, ύψος: 1,1 cm.
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34. Ηλιακός φορτιστής (κωδ. CLED)

Solar charger CLED

Ηλιακός φορτιστής για κινητά τηλέφωνα ή άλλες μικροσυσκευές (MP3, MP4, IPod,
PDA, κλπ.).
Διαθέτει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου – πολυμερούς που μπορεί να
φορτισθεί από υπολογιστή μέσω θύρας USB και συμπληρωματικά από τον ήλιο μέσω
του φωτοβολταϊκού πάνελ που διαθέτει.
Αφού η μπαταρία του φορτισθεί πλήρως, ο φορτιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
να φορτίσει συσκευές που συνδέονται με προσαρμογείς (adaptors) Mini – USB, Micro
– USB, Nokia, Φ2 mm και Φ3,5 mm.
Ακόμη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν φακός τσέπης, αφού διαθέτει 3 ισχυρά
LED.
Πολύ χρήσιμος για ταξίδια, παραλίες, κλπ.
35. Ηλιακή φώκια (κωδ. 26779)

Solar walrus

Xαριτωμένη φώκια σε συναρμολογούμενο κιτ. Διαθέτει έναν κινητήρα που
περιστρέφει τη φώκια με τη βοήθεια ενός φωτοβολταϊκού πάνελ. Δεν χρησιμοποιεί
μπαταρίες. Λειτουργεί όταν βρίσκεται στον ήλιο ή με ένα εσωτερικό φως (π.χ. μια
λάμπα αλογόνου ή ένα δυνατό φακό). Πολύ διασκεδαστική!
Διαστάσεις: μήκος 21 cm, πλάτος 16 cm, ύψος 18 cm
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36. Ηλιακός δορυφόρος (κωδ. 26780)

Solar satellite

Δορυφόρος σε λεπτομερές κιτ συναρμολόγησης. Αποτελείται από δύο βασικά μέρη:
το δορυφόρο και τη γη. Διαθέτει έναν κινητήρα που περιστρέφει το δορυφόρο γύρω
από τη γη με τη βοήθεια ενός φωτοβολταϊκού πάνελ. Δεν χρησιμοποιεί μπαταρίες.
Λειτουργεί όταν βρίσκεται στον ήλιο ή με ένα εσωτερικό φως (π.χ. μια λάμπα
αλογόνου ή ένα δυνατό φακό).
Διαστάσεις: μήκος 23 cm, πλάτος 22,5 cm, ύψος 16 cm
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