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Chytrý pejsek (CZ)
Chytrý psík (SK)

Určeno pro děti od 1 roku
Rozměr výrobku: 25x27x15 cm
Funguje na 4 LR6/AA baterie (předváděcí baterie jsou součástí)

jazyková verze:
- česká
- slovenská

novinka
2023

Roztomilý mluvící pejsek s mávajícíma ušima pomáhá dítěti rozvíjet slovní zásobu a porozumění slov ve 
větách. Učí písmena abecedy a počítání do pěti. Pejsek interaktivně komunikuje s vaším dítětem a oba se 
zároveň úžasně baví opakováním všeho, co dítě říká. Pohybuje hlavou, mává ušima v rytmu chytlavých 
písniček.

Očekáváme
v červnu 2023



Malý vypravěč pohádek (CZ)
Malý rozprávač rozprávok (SK)

Určeno pro děti od 3 let
Rozměr výrobku (bez poutka): 13x8x8 cm
Funguje na 3 LR6/AA baterie (předváděcí baterie jsou součástí)

jazyková verze:
- česká
- slovenská

novinka
2022

Chybí vám ta "vaše" pohádka? Nic složitého. Namluvte ji přímo do Malého vypravěče pohádek.

Vypráví pohádky, říkanky, básničky i zazpívá!

Stačí si jen vybrat! Nezapomněli jsme ani na ukolébavky. Některé dokonce v úžasném podání
Malý vypravěč pohádek od VTech® vám kdekoliv přehraje krásné pohádky, veselé písničky a říkanky.

Petry Černocké a Báry Vaculíkové. Najdete zde i další pohádky podbarvené hudbou pro příjemné usínání.

V Malém vypravěči pohádek najdete 15 krásně namluvených klasických pohádek, 15 známých dětských 
písniček, 10 uspávanek a ukolébavek a 60 dětských vtipů a zajímavostí. To vše v celkové délce přesahující 
3,5 hodiny poslechu!

Do Malého vypravěče pohádek lze nahrát až 5 vlastních pohádek, písniček nebo vyprávění v délce až 50 
minut. Když se oposlouchají, tak je jednoduše přehrajete jinými nahrávkami.

Pohádky 
· O Budulínkovi 

· Červená Karkulka 

· O perníkové chaloupce 

· O neposlušných kůzlátkách 

· Popelka 

· O Smolíčkovi 

· Otesánek 

· Zvířátka a Petrovští 

· Hrnečku vař! 

· Zlatovláska 

· Čert a Káča 

· Tři zlaté vlasy Děda Vševěda 

· Rozum a Štěstí 

· Šípková Růženka 

· Dlouhý, Široký a Bystrozraký 

Snehulienka 
Červená čiapočka 
Perníková chalúpka 
Vlk a sedem kozliatok 
Popoluška 
Kocúr v čižmách 
Janko a zázračná fazuľka 
Ako išlo vajce na vandrovku 
Tri prasiatka 
Pampúšik 
Čert a Káča 
Tri zlaté vlasy deda Vševeda 
O princovi, čo na žabu zakliaty bol 
Šípková Ruženka 
Dlhý, Široký a Bystrozraký 

Rozprávky



Veselý piknikový košík 

Určeno pro děti od 1 roku
Rozměr výrobku bez příslušenství: 24x18x22cm
Funguje na 3 LR6/AA baterie (předváděcí baterie jsou součástí)

jazyková verze:
- česká

novinka
2022

Naučí poznávat a vybírat jak tvary, tak i barvy a za každý správně splněný úkol také pochválí.

Zábavný piknikový košík nejenom na výlety!

S Veselým piknikovým košíkem od VTech® vaše dítě rozvíjí svou fantazii. Košík obsahuje 
všechno k přípravě dokonalého pikniku. Od ubrusu až po vidličky! Manipulací s předměty a 
vkládáním jídla do víka rozvíjí dítě jemnou motoriku. Objevuje a poznává tvary, barvy, jídlo, 
zdvořilostní fráze, počítání i rozvíjí představivost.
Košík například požádá o něco k jídlu, co vypadá jako trojúhelník, nebo třeba zdvořile požádá o 
pomeranč. Dítě pak musí vybrat správnou variantu a vložit do správného otvoru. Nebo dětem 
třeba sdělí, že: „Každý správný kluk i holka umí říkat prosím a děkuji!“.

Obsah balení: 
• Veselý piknikový košík 
• 2 pomeranče 
• 2 sendviče 
• 2 plátky melounu 
• 2 sušenky ve tvaru hvězdy 
• 2 vidličky 
• 2 pohárky 
• 2 tácky 
• 1 prostírání 
• Návod k obsluze 



Rádio se zvířátky (CZ)
Rádio so zvieratkami (SK)

jazyková verze:
- česká
- slovenská

novinka
2022

Hračka Rádio se zvířátky od VTech® rozvíjí hravým způsobem hudební cítění dítěte. Obsahuje tři 
písničky a 30 poutavých melodií ve stylu popové a country hudby. Otáčením kolečka se zvířátky 
děti poznávají čísla, názvy a zvuky zvířátek. Po stlačení tlačítek s pianem a bubnem jsou slyšet 
zvuky nástrojů a melodie! 
Otáčením kolečka s notou dítě jistě pobaví další zábavné zvukové efekty. Všechny tyto vlastnosti 
přispívají v maximální míře k rozvoji jemné motoriky dítěte, podporují zvukovou stimulaci a 
koordinaci oko - ruka.

Rádio jako stvořené na báječné výlety!

Určeno pro děti od 6 měsíců
Rozměr výrobku: 16x13,5x5,5 cm
Funguje na 2 AAA baterie (předváděcí baterie jsou součástí)



Určeno pro děti od 12 měsíců
Rozměr výrobku: 12 x13x18 cm

Veselé jablko

Určeno pro:
- ČR
- SR

novinka
2023

Veselé jablko – to je zábavná vkládačka od VTech®. Obsahuje 10 jedinečných tvarů, čímž 
převyšuje úroveň běžných vkládaček.
Stiskem stopky se vytváří další, nové tvary. Vkládání tvarů do otvorů rozvíjí koordinaci ruka-oko, 
prostorové vnímání a jemné motorické dovednosti dítěte.



Vhodné pro děti od 12 měsíců
Rozměr auta (v x š x h): 17 x 21 x 12 cm
Součástí jsou demo baterie 2 AA

Červené mluvící auto (CZ)
Červené hovoriace auto (SK)

jazyková verze:
- česká
- slovenská

novinka
2022

Vkládáním tvarů do otvorů v autě děti rozvíjí motorické dovednosti a koordinaci ruka-oko.

Zahraje i 3 písničky a 15 melodií.

Vtech Červené mluvící auto je skvělá interaktivní „vkládačka“ pro děti již od 12 měsíců s roztomilou lamou 
za volantem. Děti se naučí poznávat tvary (čtverec, hvězda, trojúhelník, kruh), čísla, zvuky a názvy zvířat. 
Budou také poznávat jednotlivé číslice i barvy. Jednotlivé tvary lze vozit na střeše autíčka nebo v 
zavazadlovém prostoru s vyklápěcím víkem kufru.

Vtech Červené mluvící auto umí spoustu zábavných frází, kterými povzbuzuje děti ke kreativní hře.



Určeno pro děti od 3 měsíců
Rozměr výrobku: 20x7x6 cm
Funguje na 3 LR44 knoflíkové baterie (předváděcí baterie jsou součástí)

Užvaněná housenka (CZ)
Urečnená húsenica (SK)

jazyková verze:
- česká
- slovenská

novinka
2022

Můžeš se mnou kroutit, třást i otáčet!
Hraj si, bav se i poznávej s Užvaněnou housenkou od VTech®. Uslyšíš milé písničky, veselé 
melodie a zábavné fráze. Zářící srdíčko ti poví, že tvá nová kamarádka tě má moc ráda!

Kroutící se tělo housenky lze natáčet všemi směry. Rozvíjí motorické dovednosti.
Svítící tlačítko “Srdíčko” upoutává pozornost a rozvíjí koordinaci oko-ruka.
Pozornost dítěte také upoutají zvukové efekty, když se třepe s korálky nebo otáčí kroužky.



Vhodné pro děti od 1 do 3 let
Rozměr sestavené sestavy (v x š x h): 64 x 58 x 38 cm
Funguje na 3 AA baterie 

Sportovní centrum 3 v 1 (CZ)
Športové centrum 3 v 1 (SK)

jazyková verze:
- česká
- slovenská

novinka
2022

Tato vzdělávací elektronická hračka naučí děti čísla, barvy i tvary. A ještě si při tom užijí spoustu aktivní 
zábavy. Vtech Sportovní centrum má basketbalový koš s počítačem vhozených košů. Pro malé 
fotbalisty je součástí i fotbalová brána s roztomilým brankářem, který umí zareagovat na každý úspěšný 
kop. Součástí Vtech Sportovního centra 3 v 1 je malý fotbalový míč, basketbalový míč a malý fialový 
míček.
Na velké LED obrazovce děti uvidí, jak se jim připočítávají úspěšné hody nebo je také pobaví zábavné 
animace. Otočná kolečka rozvíjejí u dětí jemnou motoriku a manipulace s míči také motoriku hrubou.
Stisknutím tlačítek se spustí zábavné a naučné fráze. Vtech Sportovní centrum vyzývá interakcí děti ke 
hře, rozvíjí jejich postřeh, logické myšlení a touhu sportovat.



Vhodné pro děti od 3 do 6 let
Rozměr balení (v x š x h):21,5 x 15 x 6 cm
Rozměr hodinek: 6 x 5 x 2 cm, délka včetně řemínku: 22 cm
Funguje na 1 knoflíkovou baterii CR2450

Vtech Mluvící hodinky - Chase (Tlapková patrola)
Vtech Mluvící hodinky - Marshall (Tlapková patrola) 
Vtech Mluvící hodinky - Skye (Tlapková patrola)

jazyková verze:
- česká
- slovenská

novinka
2023

Skutečné mluvící (česky nebo slovensky) vzdělávací hodinky se stopkami, budíkem s 
kokrháním i časovačem. Obsahují také čtyři zábavné hry, které děti hrají přímo na displeji 
hodinek. Děti se zdokonalují v matematice, pozorování, trénují paměť i soustředění.
Vše zábavnou formou společně se štěňaty Tlapkové patroly.

Očekáváme
v srpnu 2023



Stegy - super Stegosaurus 

Vhodné pro děti od 4 let
Rozměry balení (D x Š x V): 25 x 14 x 23,5 cm
Funguje na 2 baterie LR03/AAA (předváděcí baterie jsou součástí)

jazyková verze:
- česká
- slovenská

novinka
2023 Obsahuje

· displej, který zobrazuje různé animace v závislosti na herním režimu.
· 2 tlačítka, která aktivují zábavné zvuky a fráze

Mluvící auto-dinosaurus s digitálním displejem českém nebo slovenském jazyce.

· nastavení hlasitosti zvuku

V okamžiku se tento zuřivý dinosaurus dokáže proměnit ve „vytuněné“ závodní auto! Displej s animacemi 
se mění v závislosti na režimu hry: Dinosauří oči nebo pilot v režimu závodního speciálu.

V režimu Dinosaura pohybem oranžového akčního tlačítka otevře Stegy tlamu, ze které mu „šlehá oheň“. 
Žlutá tlačítka aktivují zábavné zvuky a fráze.  

Transformujte svého dinosaura na speciální závodní auto anebo proměňte auto v zuřivého dinosaura.

· více než 50 zvuků a frází.

Očekáváme
v říjnu 2023



 Teryk - super Therizinosaurus  

Vhodné pro děti od 4 let
Rozměry balení (D x Š x V): 25 x 14 x 23,5 cm
Funguje na 2 baterie LR03/AAA (předváděcí baterie jsou součástí)

jazyková verze:
- česká
- slovenská

novinka
2023

V okamžiku se tento zuřivý dinosaurus dokáže proměnit na superrychlé policejní auto i s houkačkou! Displej s 

animacemi se mění v závislosti na režimu hry: Dinosauří tvář nebo superpolda v režimu policejního speciálu.

V režimu Dinosaura pohybem žlutého akčního tlačítka rozhýbá Teryk ruce a otevře tlamu, ze které mu „šlehá oheň“. 

Další tlačítka aktivují zábavné zvuky a fráze.  

Mluvící auto-dinosaurus s digitálním displejem českém jazyce.

Transformujte svého dinosaura na super policejní auto anebo proměňte auto v zuřivého dinosaura.

· nastavení hlasitosti zvuku

Obsahuje

· více než 60 zvuků a frází.

· 2 tlačítka, která aktivují zábavné zvuky a fráze

· blikající maják policejního auta

· displej, který zobrazuje různé animace v závislosti na herním režimu.

Očekáváme
v říjnu 2023



T-Rex. Super Tyrannosaurus 

Vhodné pro děti od 4 let
Rozměry balení (D x Š x V): 25 x 14 x 23,5 cm
Funguje na 2 baterie LR03/AAA (předváděcí baterie jsou součástí)

jazyková verze:
- česká
- slovenská

novinka
2023

Nastavení hlasitosti zvuku

Mluvící auto-dinosaurus s digitálním displejem českém jazyce.
Transformujte svého dinosaura na skvělou čtyřkolku anebo proměňte auto v zuřivého dinosaura.
V okamžiku se tento zuřivý dinosaurus dokáže proměnit na fantastickou čtyřkolku! Displej s animacemi se 
mění v závislosti na režimu hry: Dinosauří tvář nebo řidič v režimu čtyřkolky.

V režimu Dinosaura pohybem oranžového akčního tlačítka vysune T-Rex hlavu, zvedne ruce a otevře 
tlamu, ze které mu „šlehá oheň“. Další tlačítka aktivují zábavné zvuky a fráze.  

· více než 60 zvuků a frází.

· displej, který zobrazuje různé animace v závislosti na herním režimu.

· 2 tlačítka, která aktivují zábavné zvuky a fráze

Obsahuje

Očekáváme
v říjnu 2023



Trykr - super Triceratops  

Vhodné pro děti od 4 let
Rozměry balení (D x Š x V): 25 x 14 x 23,5 cm
Funguje na 2 baterie LR03/AAA (předváděcí baterie jsou součástí)

jazyková verze:
- česká
- slovenská

novinka
2023

· 2 tlačítka, která aktivují zábavné zvuky a fráze

· více než 60 zvuků a frází.

Transformujte svého dinosaura na neuvěřitelný výkonný buldozer anebo proměňte buldozer v zuřivého 
dinosaura.

Mluvící auto-dinosaurus s digitálním displejem českém jazyce.

· displej, který zobrazuje různé animace v závislosti na herním režimu.

V okamžiku se tento zuřivý dinosaurus dokáže proměnit na super buldozer! Displej s animacemi se mění v 
závislosti na režimu hry: Dinosauří tvář nebo řidič v režimu buldozeru.

V režimu Dinosaura pohybem červeného akčního tlačítka hýbe Trykr krunýřem na zádech  vysune hlavu a 
otevře tlamu, ze které mu „šlehá oheň“. Další tlačítka aktivují zábavné zvuky a fráze.  

Nastavení hlasitosti zvuku.

Obsahuje

Očekáváme
v říjnu 2023



První notebook (CZ) černé nebo růžové provedení 

Prvý notebook  (SK) černé nebo růžové provedení 

Pro děti od 3 let
Součástí jsou 2 baterie AA
Rozměr výrobku: 23x28x4 cm

jazyková verze:
- česká
- slovenská

Kromě stovek slov, frází a písní obsahuje notebook i více než 30 hudebních ukázek a melodií.

Vtech První notebook je sklápěcí notebook imitující klasický notebook pro dospělé. Součástí notebooku je 
více než 20 výukových a zábavných aktivit. Notebook naučí poznávat 26 základních písmen české (ve 
slovenské verzi slovenské) abecedy. A to jak velká tak i malá písmena včetně užití ve slovech a jejich 
výslovnosti. V dalších variantách hry naučí notebook děti všechna čísla do deseti, učí je porovnávat i 
počítat. Děti vybízí k aktivitě a interakci například při hledání a počítání různých tvarů, ryb nebo ovoce a 
zeleniny. V neposlední řadě budou děti poznávat stopy zvířat, a jaké zvuky zvířata vydávají. Všechny 
získané znalosti si mohou následně vyzkoušet zábavnými testy. Jaká by to byla hračka, kdyby 
neobsahovala také zábavné hry. Hry jsou nejen zábavné, ale dítě se dále rozvíjí v logickém myšlení, 
úsudku, postřehu nebo třeba v poznávání hudebních nástrojů a hudebních stylů. Vtipný tučňák naučí děti 
přesně používat výrazy jako je „před, pod, nad, vedle, za“  a podobně.
Veškerá činnost notebooku se ovládá pomocí dotykové klávesnice a dotykovým ovladačem 
(touchpadem) se směrovými šipkami. Pokyny pro hráče se zobrazují na displeji s úhlopříčkou 8 cm.



Mých 100 zvířátek (CZ)
Mojich 100 zvieratiek (SK) 

Součástí jsou 2 baterie AAA
Rozměr výrobku: 24x24x4,8 cm
Váha: 0,5 kg včetně obalu

jazyková verze:
česko - anglická
nebo
slovensko
- anglická

Kniha VTech Mých 100 zvířátek je určena pro děti ve věku od 18 měsíců do 4 let.

Interaktivní dotykový a výukový slovník Vtech Mých 100 zvířátek naučí děti názvy zvířat i některé jejich vlastnosti. Děti 
také zjistí, kde by se mohly se zvířátky potkat. To vše v českém (ve slovenské verzi, slovenském) a anglickém jazyce! 
Jednoduchým způsobem se děti naučí názvy zvířat a krátké věty v češtině (slovenštině) i angličtině.

Naučit se anglicky slovíčka jako je například koza, opice, pes nebo tygr nebylo nikdy jednodušší. Odborníci na výuku 
angličtiny vybrali více než 100 slov odpovídající věkové skupině, pro které je hra určena.
Jednotlivá tematická prostředí zahrnují: Savanu, farmu, oceán, pobřeží, doma, zahradu, les, polární oblast, deštný 
prales, les v noci, stromy a poušť.
Dotykem na obrázek se slova přehrají. Spousta zábavných zvuků a efektů udělá z poznávání skvělou zábavu.
Všechno, co je v knize, včetně slov, písní a instrukcí je možné poslouchat jak v angličtině, tak i v češtině (slovenštině).novinka

2022



Mých 100 slovíček (CZ)
Mojich 100 slovíčok (SK) 

Součástí jsou 2 baterie AAA
Rozměr výrobku: 24x24x4,8 cm
Váha: 0,5 kg včetně obalu

Naučit se anglicky slovíčka jako je například želva, opice nebo tygr nebylo nikdy jednodušší. Odborníci na výuku 

angličtiny vybrali více než 100 slov odpovídající věkové skupině, pro které je hra určena. Jednotlivé kategorie 
zahrnují: domácí mazlíčky, zvířata, jídlo, čas, barvy, aktivity, protiklady, co vidíme venku, vozidla, oblečení, moje 
tělo a ovoce. 
Dotykem na obrázek se slova přehrají. Spousta zábavných zvuků a efektů udělá z poznávání skvělou zábavu. 

Všechno co je v knize, včetně slov, písní a instrukcí je možné poslouchat jak v angličtině, tak v češtině. 
 
Kniha Mých 100 slovíček je určena pro děti ve věku od 18 měsíců do 4 let. 

jazyková verze:
česko - anglická
nebo
slovensko
- anglická



Ruské kolo (CZ)
Ruské koleso (SK)

Pro děti od 6 měsíců
Součástí jsou 2 baterie AAA
Rozměr výrobku: 14x20,5x7 cm

jazyková verze:
- česká
- slovenská

Povozit zvířátka na Ruském kole, tak to může být úžasná zábava! 
Hudební a vzdělávací hračka pro děti již od 6 měsíců s bezpečnostní přísavkou 
zabraňující nechtěnému sklouznutí ze stolu. Nenásilnou formou učí děti poznávat čísla, 
barvy i zvířátka.
Podporuje správný  vývoj  jemné motoriky. Zábavné fráze rozšiřují slovní zásobu dítěte.
Roztáčením kola a mačkáním tlačítek děti objevují zákonitosti akce a reakce.
Přátelský hlas a zábavné fráze podporují zkoumání.

Zahraje 10 melodií a zazpívá 5 písniček



Nezbedná beruška (CZ)
Kamarátka lienka (SK)

Pro děti od 12 měsíců
Součástí jsou 2 baterie AA
Rozměr výrobku: 25x25x14 cm

jazyková verze:
- česká
- slovenská

Beruška zazpívá 2 písničky a zná více než 60 melodií,

Interaktivní „vkládačka“ v českém (nebo slovenském) jazyce. 
Hledáním a vkládáním správných tvarů do otvorů rozvíjí dítě své motorické i logické 
dovednosti.
Stisknutím malé berušky vyskočí všechny vložené tvary ven. Beruška aktivně vybízí děti ke hře 
i k poznávání tvarů, barev, obrázků a čísel. Berušku i s jejím děťátkem lze také táhnout na 
provázku, přičemž se beruška roztomile kolébá. K posílení motoriky dítěte slouží i další 
pohyblivé prvky jako je otáčející se malá beruška, pohyblivá housenka nebo křídla motýlka.

slov, zvuků a frází.



Lezoucí medvídek
Lezúci medvedík
· Rozkošný medvídek povzbuzuje batolata i menší děti k pohybu a hře na podlaze. 

· Po stisknutí srdíčka na zádech plyšáka říká medvídek roztomilá slova a fráze a přitom pomalu leze. 

· Medvídek učí poznávat barvy, tvary a hraje písničky  

· Zazpívá 5 písniček a zná přes 50 slov a frází 

· Medvídek je veselý kamarád, který svým pohybem i roztomilostí přitahuje pozornost dítěte a zároveň 
ho blikajícími světly vyzývá k interakci. 

· Pro děti od 6 měsíců. 

jazyková verze:
- česká

- slovenská

Bestseller
2018, 2019,
2020, 2021,
2022

Součástí jsou 3 baterie AA
Rozměr výrobku: 30x26x14 cm
Váha: 1,13 kg včetně obalu



Lezoucí medvídek - růžový
Lezúci medvedík - ružový
· Rozkošný medvídek povzbuzuje batolata i menší děti k pohybu a hře na podlaze. 

· Po stisknutí srdíčka na zádech plyšáka říká medvídek roztomilá slova a fráze a přitom pomalu leze. 

· Medvídek učí poznávat barvy, tvary a hraje písničky  

· Zazpívá 5 písniček a zná přes 50 slov a frází 

· Medvídek je veselý kamarád, který svým pohybem i roztomilostí přitahuje pozornost dítěte a zároveň 
ho blikajícími světly vyzývá k interakci. 

· Pro děti od 9 měsíců. 

jazyková verze:
- česká

- slovenská

Součástí jsou 3 baterie AA
Rozměr výrobku: 30x26x14 cm
Váha: 1,13 kg včetně obalu

novinka
2022



Upovídaný Koala  (CZ)
Šikovná Koala  (SK)

jazyková verze:
- česká
- slovenská

Pro děti od 3 měsíců
Součástí je 1 AAA baterie 
Rozměr výrobku: 17x15x4 cm

Chrastítko i měkká ouška k žužlání  to je Upovídaný medvídek Koala od VTech® se 
zabudovaným pohybovým čidlem. Když dítě s Koalou zamává nebo zatřese, pak 
odměnou mu budou roztomilé věty, slova, blikání červeného srdíčka, i srandovní zvuky. 
Zatřesením nebo stiskem červeného srdíčka se spustí milé písničky, fráze, zvuky a 
melodie, kterých je více než 50.
Snadno uchopitelné držátko, navléknutá kolečka a otočná ouška rozvíjí přirozené 
motorické schopnosti dítěte i schopnosti uchopení předmětu.



Mluvící klíče  (CZ)
Hovoriace kľúče  (SK)

jazyková verze:
- česká
- slovenská

Pro děti od 0 měsíců
Součástí jsou 3 knoflíkové baterie LR44 
Rozměr výrobku: 18x6x3 cm

Interaktivní elektronický přívěsek na klíče se třemi klíči pro děti již od narození v českém (nebo 
slovenském) jazyce.
Pohybové čidlo nebo barevná tlačítka spouští zábavné fráze, milé melodie i písničky.
Pohyblivé prvky rozvíjí jemnou motoriku dítěte. Třesením s klíči také interakci. Klíče slouží i 
jako „kousátko“ pro masírování dásní dítěte, tak aby první zoubky moc nebolely. Blikající 
světýlko a kutálející se korálky přitahují pozornost dítěte a rozvíjí stimulaci očí.



Magická kostka  (CZ)
Magická kocka  (SK)

jazyková verze:
- česká
- slovenská

Pro děti od 9 měsíců
Součástí jsou 2 AA baterie 
Rozměr výrobku: cca 22x22x22 cm

Multifunkční, extrémně zábavná kostka zná více než 75 písní, melodií, zvuků a frází.
Učí poznávat zvířátka, barvy, čísla i dětské říkanky. Mnoha způsoby rozvíjí jemnou i 
hrubou motoriku dítěte, hudební cítění, trpělivost i postřeh. Dítě je za každou svou činnost 
odměněno povzbuzujícími frázemi, zablikáním nebo zábavnými zvuky. Vysoce odolný 
design hračky spolu s precizním provedením, dává dítěti tu nejvyšší možnou hodnotu, 
kterou je možné od hračky očekávat. Tvary na vkládání jsou součástí.



Baby tablet (CZ)

Pro děti od 12 do 36 měsíců
Součástí jsou 3 baterie AAA
Rozměr výrobku: 17x19x3 cm

jazyková verze:
- česká

Zahraje 3 písničky a 20 melodií

Dítě se také dozví něco o počasí, že je právě čas na snídani nebo třeba “aktuální” zprávu o 
koťátku.

Dotykový tablet pro nejmenší děti
Svítící dotykový tablet napodobuje skutečný tablet dospělých. Tablet nabízí 3 herní režimy. 
Speciální aplikace přinesou i těm nejmenším dětem spoustu poznání. Získají tak základní 
znalosti o písmenech, číslech, barvách, tvarech i zvířatech.



Zpívající kolotoč 3v1  (CZ)
Spievajúci kolotoč 3v1 (SK)

jazyková verze:
- česká
- slovenská

Vtech Zpívající kolotoč v českém nebo slovenském jazyce a s roztomilými ptáčky. Lze 
snadno a rychle připevnit na postýlku, kočárek i autosedačku.
Otáčí se, hraje, zpívá krásné české (slovenské) písničky i popřeje dobrou noc. Příjemné 
světýlko (lze vypnou) dodává miminku pocit bezpečí. Zabudovaná funkce „aktivace hlasem“ 
pomůže uklidnit miminko i v případě, že se nečekaně probudí. Točící se ptáčci miminko 
uklidňují a rozvíjí zrakové vnímání miminka.
Časovač umožňuje nastavit dobu otáčení a hraní kolotoče. Součástí je i rychloupínač na 
postýlku a kočárek a také kolík pro připevnění na rukojeť sedačky.

Pro děti od 0 měsíců
Součástí jsou 3 baterie AA
Rozměr sestaveného: cca  17x17x37 cm



Můj první kopačák (CZ) 
Moja prvá lopta (SK)

jazyková verze:
- česká
- slovenská

Vtech interaktivní míč – Můj první kopačák je určen pro děti od 12 měsíců. 
Sametově hebký míč s roztomilým svítícím obličejem reaguje na každý pohyb (zabudovaný snímač 
pohybu). Lze s ním házet, kutálet ale i kopat. Každý pohyb míček ocení roztomilými frázemi jako 
například: „Můžeš mi přihrát? Ale pomalu!“ nebo „To byl gól!“ apod. Zároveň učí pojmenování barev. 
Například větou: „Moje rukavice jsou oranžové a modré.“ Míček podporuje přirozenou radost z 
pohybu a aktivně rozvíjí jemnou i hrubou motoriku dítěte. Míček zazpívá 3 písničky a umí zahrát až 15 
známých melodií. 
 

Součástí jsou 2 baterie AAA
Rozměr výrobku: 17x17x17 cm

Váha: 0,7 kg včetně obalu

Po vyjmutí hracího modulu (podle návodu) lze míček i vyprat!



Zpívající náklaďák
Spievajúci nákladiak

jazyková verze:
- česká
- slovenská

Součástí jsou 2 baterie AAA
Rozměr výrobku: 26x17x12 cm

Váha: 1,05 kg včetně obalu

Vtech „Zpívající náklaďák s míčky“ je interaktivní nákladní auto se sklopnou korbou, provázkem na 
tažení a otvorem ve střeše pro házení míčků (kamenů). Míčky po vhození sklouznou na korbu. Auto 
také nahlas míčky počítá (1,2,3). Náklaďák interaktivně vyzývá děti ke hře, například větou: „Dej 
kameny do otvoru na střeše!“ Auto pojmenuje i některé nástroje (pila, kladivo, šroubovák) a zazpívá 
dvě krátké písničky. 

 



První dárek pro miminko (CZ)
Prvý darček pre bábätko (SK)

Pro děti od 0 měsíců
Součástí jsou 3 baterie AAA
Rozměr balení: 30x40x6,5 cm

jazyková verze:
- česká
- slovenská

První dárek pro miminko od VTech® je ten úplně nejskvělejší soubor hraček pro právě 
narozené miminko, které mu v prvních měsících jeho života budou přinášet spoustu radosti i 
poznání.
Součástí dárkového balení je: Hrající a zpívající piáno(česky nebo slovensky), hebký hrošík, 
zrcátko, chrastítko a žabička



Neposlušný míček (dříve Upovídaný míček) 

Neposlušná lopta 
Krásně barevný míč je určen pro děti již od 6 měsíců. Díky unikátní technologii se zabudovaným 
pohybovým čidlem je míček, i bez přičinění dítěte, téměř neustále v pohybu. Před dítětem se sám 
kutálí na různé strany, odrazí se i od překážky, k tomu hraje známé melodie anebo zazpívá dvě 
písničky. Míček provokuje děti k pohybu tím, že se ho snaží chytit. Můžou za ním lézt nebo i utíkat.

Nová verze úspěšného produktu, tentokrát i ve slovenské verzi!

jazyková verze:
- česká
- slovenská



jazyková verze:
- česká
- slovenská

Projektor s ukolébavkami 
a beránky na obloze

Projektor s uspávankami 
a barančekmi na oblohe
Vtech „Projektor s ukolébavkami a beránky na obloze“ dokáže navodit dětem tu nejkrásnější atmosféru a 
pohodu při usínání. Krásně nazpívané písničky a nastavitelná hlasitost přehrávání zaručeně uspí asi úplně 
každé dítě. Milé fráze, které vám popřejí dobrou noc, sladké sny nebo jen pošlou pusu na dobrou noc, navozují 
tu správnou, možná až útulnou, náladu pro klidné, nerušené spaní. Zvuky tekoucí řeky, šumění lesa, zpěv 
ptáků nebo třeba šplouchání vln už jen podbarví příjemné sny. Propracovaná technologie projektoru vám 
nejenom umožní nastavit čas, po jakou dobu bude projektor v provozu, ale také možnost aktivace hlasem! 
Použití volitelného nastavení „Aktivace hlasem“ znamená, že pokud se miminko vzbudí a začne třeba lehce 
plakat, projektor se ihned sám aktivuje a pokusí se dítě opět zklidnit nebo i uspat. 

Součástí jsou 3 baterie AA 
Připevňovací poutko

Rozměr výrobku: 13x14x6 cm
Váha: 0,6 kg včetně obalu



Hajánek Méďa
Maznáčik Macko

jazyková verze:
- česká
- slovenská

· Hebký a měkký zářící medvídek pomůže dítěti zklidnit se a usnout 

· Stlačením látkových tlačítek uslyší dítě různé roztomilé věty, hudební zvuky nebo zvuky 
přírody. Hajánek rozvíjí motorické dovednosti a zároveň stimuluje sluchové vjemy dítěte. 

· Dohromady více než 70 písniček, melodií, zvuků i frází povzbuzuje dítě k prvním slůvkům.  

· Melodie i zvuky jsou pro dítě uklidňující, stejně tak i pomalu zhasínající světlo. 
· Časový spínač umožňuje navolit délku trvání melodií, zvuků i zpěvu (až 30 minut). 

· Po snadném vyjmutí elektronického zdroje lze Hajánka i vyprat. 

· Vhodné pro děti od 0 měsíců 

Obnovená „premiéra”



Medvídku, schovej se! (CZ)
Medvedík, schovaj sa! (SK)

Pro děti od 6 měsíců
Součástí jsou 2 baterie AAA
Rozměr výrobku: 17x19,5x10 cm

jazyková verze:
- česká
- slovenská

Hračka nenásilnou formou učí děti písničky, poznávat čísla a rozšiřuje slovní zásobu.

Vtech Medvídku, schovej se! je legendární hudební a vzdělávací hračka pro děti již od 6 měsíců. 
Roztomilými frázemi interaktivně komunikuje s dítětem. Lehkým zatlačením medvídka do hrnce 
se medvídek schová. Následným stiskem tlačítka pak medvídek „vyskočí“ z hrnce ven. Vše je 
doprovázeno zábavnými frázemi, písněmi a melodiemi. Pohyblivá včelka na boku hrnce s medem 
dokáže také roztočit vrtulku na přední části hrnce.

Zahraje 15 melodií a zazpívá 3 písničky.

Tlačení na medvídka, posouvání a například i točení vrtulí pomáhá rozvíjet jemné motorické 
dovednosti.



Little Love - Mluvící miminko

jazyková verze:
- česká

Po vyjmutí miminka z obalu mu vložte do úst dudlík. Vytažením dudlíku z úst miminko aktivujete do prvotního 
režimu - narození. V tomto období má miminko nejmenší slovní zásobu a i hlásek je více „miminkovský". 
Nechybí ani typické zvuky jako je cucání dudlíku, pití z lahvičky, říhnutí, zívání, smích...

V další (nejvyšší) úrovni už umí miminko zazpívat 4 známé české písničky (Holka modrooká, Pec nám spadla, 
Šla Nanynka do zelí a Spi děťátko spi). Tyto písničky nejenom umí zazpívat, ale zábavnou formou, kdy občas 
záměrně vynechává část textu, učí děti slova písně a rozvíjí jejich hudební cítění.

Miminko se postupně "vyvíjí" od narození až do doby, kdy už si také samo zazpívá známé písničky.

Zábavnou hrou a péčí o miminko se lze snadno dostat do úrovně 2. Tedy do úrovně, kdy je miminko starší, zná 
více slov a má i lepší výslovnost. Miminko používá nejenom vlastní slovní zásobu, ale učí se také nová slova od 
dětí.



Mluvící auto (2 barevné varianty)
Role řidiče se ujalo roztomilé štěňátko, které vaše nejmenší naučí počítat, poznávat tvary a 
mnoho dalších užitečných věcí. Pokud dítě vhodí správný tvar do příslušného otvoru, autíčko se 
radostí rozbliká a dítě uslyší nejen název daného tvaru, ale i další informace o předmětu jako 
například, k čemu se používá, čím je předmět typický nebo třeba kolik má hvězdička cípů.
Autíčko je interaktivní hračka. To znamená, že samo aktivně vyzývá dítě ke hře: „Kde je červené 
tlačítko?", „Najdeš kolečko?" apod.
Klávesy pestrobarevného piána učí barvy a také základní zásady bezpečnosti silničního provozu. 
Děti se tak podvědomě učí, že červená znamená „Stůj!" a zelená „Jeď" nebo, že při rozjezdu je 
potřeba se připoutat. Hračka zároveň přispívá k rozvoji hrubé i jemné motoriky dítěte. Autíčko je 
také plné veselých melodií, zvukových efektů a písniček, které rozšíří slovní zásobu a jistě rozzáří 
všechny dětské oči!

jazyková verze:
- česká



Paw Patrol - multifunkční řídítka
Tlapková patrola jede do akce!

jazyková verze:
- česká
- slovenská

Rozmě výrobku (ŠxVxH):
27 x 14 x 23 cm

Interaktivní výuková řídítka. 

· na výběr 3 herní režimy (čtyřkolka, sněžný skútr nebo 
vznášedlo) 

· učí poznávat barvy, počítat, trénuje paměť i postřeh 

· učí poznávat strany i základy dopravní výchovy.  
· Zdokonaluje motorické dovednosti dítěte 

· obsahuje více než 200 slov a větných spojení  
· pro děti od 3 let 



Paw Patrol - Marshall
a písmenkové kostičky

jazyková verze:
- česká
- slovenská

Interaktivní výuková hračka. 

· na výběr 4 zábavné herní režimy. 

· učí poznávat tvary písmen a jejich výslovnost v abecedě 

· učí poznávat písmena ve slově i jejich užití ve větě 

· učí poznávat barvy, počítat, trénuje paměť i postřeh 

· Zdokonaluje motorické dovednosti dítěte 
· obsahuje více než 500 slov a větných spojení  

· pro děti od 3 let 
Rozmě výrobku (ŠxVxH):
24 x 29 x 10 cm



Chodítko - Uč se a poznávej (2 barevné varianty)

Aktuální nabídka

jazyková verze:
- česká
- slovenská

(slovenská 
verze pouze v 
oranžovo-zelené
variantě)

•Vtech chodítko představuje dítěti první zvířátka a jaké zvuky zvířátka dělají.

•Učí poznávat tvary a rozvíjí koordinaci očí s rukama.
•Učí ho poznávat barvy, podvědomě učí počítání, čísla i základy správného hudebního vzdělávání.

•Úžasná stabilita, perfektně tvarovaná rukověť chodítka společně s možností nastavení brzdění koleček dává 
dítěti výjimečný pocit bezpečí při prvních krůčcích.

•Podporuje manuální zručnost dítěte a správný vývoj hrubé i jemné motoriky.

Interaktivní panel chodítka nabízí 2 varianty hry, které lze libovolně přepínat pomocí posuvného tlačítka. První 
varianta nabízí možnost podvědomého učení a poznávání. Varianta druhá je více zaměřena na hudební cítění 
a zábavu.



U nás na farmě
Vtech interaktivní knížka U nás na farmě je určena pro nejmenší děti, a to již od 3 měsíců. Robustní 
držátka usnadňují dětem otáčení a objevování, celkem pěti ilustrovaných stránek s příběhem o 
farmáři a jeho práci. Po stisknutí svítícího tlačítka se sluníčkem uslyšíte různé písničky nebo zajímavé, 
pro děti poučné, fráze o činnosti na farmě. Stisknutím tlačítka pro hudbu se spustí přehrávání až 15 
různých, známých melodií. 
 
Rodiče také ocení, že pro zachování životnosti baterie se knížka VTech® U nás na farmě po zhruba 30 
sekundách bez hry automaticky vypne. Knížku lze znovu zapnout stisknutím světelného tlačítka. 
 

jazyková verze:
- česká
- slovenská

Součástí jsou 2 baterie AAA
Rozměr výrobku: 19,5x14x4,5 cm
Váha: 0,5 kg včetně obalu

CZ SK



Usínáček Medvídek modrý
VTech Usínáček Medvídek pomůže děťátku relaxovat i usnout. Tento jemný a roztomilý medvídek 
hraje uklidňující melodie od nejuznávanějších světových "klasiků" jako jsou Debussy, Beethoven, 
Čajkovsky, Brahms, Mozart, Liszt, Bach a mnoho dalších. Kratičké ukolébavky pro ty nejmenší 
nazpívala Petra Černocká. Medvídek také mluví. Chce například obejmout, dává pusinku a děťátku 
poví, že ho má rád. Příjemnou „spací atmosféru" navodí i zvuky ptáků, tekoucí vody nebo mořských 
vln. Hvězdička na bříšku je jemná na dotyk, funguje jako vypínač a navíc se pomaloučku střídavě 
rozsvěcí a zhasíná

jazyková
verze:
- česká



Moje první zpívánková knížka 
Snadným otáčením stránek si vaše dítě snadno vybírá, pro něj, tu nejzajímavější melodii a písničku. 
Zkuste zapojit vaši fantazii a vyprávějte vašemu dítěti ke každému obrázku svůj příběh. Pomůže mu 
to poznávat krásy mateřského jazyka přímo od svých nejbližších.

VTech Moje první zpívánková knížka je nádherná kniha, která obsahuje čtyři známé dětské písničky.

jazyková verze:
- česká
- slovenská 



Nezbedná písmenka 
Nezbedná písmenka – dovednostní hra pro děti od 3 let prověří postřeh, logické myšlení i manuální 
zručnost! Nezbedná písmenka od VTECH! Vhodná pro jednoho, ale i více hráčů. Ti nejmenší se 
podvědomě učí správné tvary písmen a ti větší, už můžou skládat i jednoduchá slova! Pozor! Běží 
čas!

jazyková verze:
- česká
- slovenská



Tut Tut autíčko Otík  (CZ)

Pro děti od 12 do 36 měsíců
Součástí jsou 2 baterie AAA
Rozměr výrobku: 15x12x9 cm

jazyková verze:
- česká

Tut Tut Autíčko Otík je zbrusu nová série Tut Tut autíček, tentokrát přímo z populárního 
kresleného seriálu pro děti filmového kanálu Netflix! Tyhle Tut Tut autíčka nejenže vypadají 
stejně jako v seriálu, ony také mluví jako v seriálu, používají stejné fráze i oblíbené seriálové 
hlášky! Některým autíčkům svítí a blikají světla, jiné mají pohyblivé a otočné části, svíticí tvář 
apod. Autíčka také zpívají a perfektně padnou do hracích setů pro autíčka Tut Tut!
Autíčko Otík v sadě s Kristýnkou jsou propojeni pomocí magnetu a umí si spolu krásně povídat i 
zazpívat! 
80-523228 Tut Tut autíčko Otík (Otík)
80-523328 Tut Tut autíčko Otík (Ferda) 
80-523428 Tut Tut autíčko Otík (Helča) 
80-523528 Tut Tut autíčko Otík (Tomík) 
80-523628 Tut Tut autíčko Otík (Klaudie)
 80-523728 Tut Tut autíčko Otík (Tereza)
80-527628 Tut Tut autíčko Otík (Otík a Kristýnka)



Tut Tut autíčko Otík  (CZ)

Rychlík DJ & Roll Train

Pro děti od 12 do 36 měsíců
Funguje celkem na 4 AAA baterie (zkušební baterie jsou součástí)
Rozměry: 15,4 x 37,9 x 17,4 cm

jazyková verze:
- česká

novinka
2022

Po stisknutí čepice Rychlíka DJ uslyšíte skvělé písničky a zábavné fráze. Rychlíka DJ můžete 
připojit k disco vagónu nebo ho zaparkovat na místo se SmartPoint bodem. Otáčením s kolem 
na boku mixážního pultu roztančíte Kristýnku s Otíkem. Také Otík s Kristýnkou toho spoustu 
napovídají. Přesně tak, jak to znáte ze seriálu!

Hrací set s populárními postavičkami ze seriálu z produkce Netflix.

· Disco vagón
· Rychlík DJ

· Mini svítící postava Otíka

Obsah hracího setu:

· Mini svítící postava Kristýnky



Tut Tut autíčko Otík  (CZ)

Ferdova hasičská stanice

Pro děti od 12 do 36 měsíců
Funguje celkem na 2 AAA baterie (zkušební baterie jsou součástí)
Rozměry: 28 x 43 x 29 cm

jazyková verze:
- česká

novinka
2022

· Ferdova hasičská stanice
             Tobogán hasičské stanice
· Mini svítící postava Ferdy

Pomozte zachránit den v Autíčkově! Vydejte se na záchrannou misi s Ferdou a Otíkovou 
sestřičkou Kristýnkou do Ferdovy hasičské stanice, přesně takové, jako znáte ze seriálu Tut Tut 
Autíčko Otík. Pomozte jim zachraňovat a pošlete je dolů po točité skluzavce a předstírejte, že 
hasíte požáry. Také uslyšíte skvělou hudbu, písničky a vtipné hlášky!

· Mini svítící postava Kristýnky

Hrací set s populárními postavičkami ze seriálu z produkce Netflix.

Obsah hracího setu:
Přesně tak, jak to znáte ze seriálu!



Vhodné pro děti od 4 let
Součástí jsou demo baterie 2 AA

Kuličková dráha - Blesk
Raketa

jazyková verze:
- česká
- slovenská

novinka
2022

Pouštějte a vystřelujte kuličky prostřednictvím interaktivních drah doplněných světly a zvuky. Vytvořte vzrušující 
výzvy a soutěžte s rodinou a přáteli. Objevte svět napínavých kaskadérských kousků a výzev s neomezeným počtem 
variant sestavení.

Stavebnice obsahuje:
89 různobarevných stavebních dílků a raketu s hudbou a světelnými efekty,
rychlodráhu a extrémní odpalovací zařízení
10 kuliček a další části, které se snadno spojují.
Barevně odlišené bloky a snadno pochopitelný průvodce vám pomůže postavit tři různé sestavy. Od začátečníků až 
po pokročilé nebo si vytvořit vlastní

Akreditovaná hračka STEAM (věda, technologie, inženýrství, umění a matematika) od Asociace hraček

Získejte spoustu akčního vzrušení se sadou Kuličková dráha Blesk - Raketa



Kuličková dráha - Blesk 
Adventure set

jazyková verze:
- česká
- slovenská

novinka
2022

Vhodné pro děti od 4 let
Součástí jsou demo baterie 2 AA a 3 AAA baterie

Tato stavebnice obsahuje:
145 různobarevných dílků a točící se ruské kolo. Součástí je i vířivý kužel, který spouští hudební světelnou show, vzrušující rampy, 
rychlé dráhy, extrémní vystřelovače a základny, které se snadno spojují dohromady.
Barevně odlišené bloky a snadno pochopitelný průvodce vám pomůže postavit tři různé sestavy. Od začátečníků až po pokročilé 
nebo si vytvořit vlastní.

Pusťte 10 kuliček do akce a sledujte, jak se řítí po rampách a točí trychtýři do koše nebo po rampě. 
Soutěžte s rodinou a přáteli!  S pomocí vzrušujících odpalovacích zařízení a nepřetržitě se točícího kola, zkuste udržet kuličky v 
pohybu a vrátit je na začátek. Zkombinujte dráhu s další kuličkovou dráhou Blesk – Raketa (prodává se samostatně) a vytvořte 
extrémně velkou herní sadu. 

Akreditovaná hračka STEAM (věda, technologie, inženýrství, umění a matematika) od Asociace hraček.

Zažijte napínavé kaskadérské kousky a vzrušující výzvy s Kuličkovou dráhou Blesk - Adventure set™.  



Autíčka a hrací sety Tut Tut 

jazyková verze:
- česká
- slovenská

Roztomilá malá autíčka přesně padnoucí do malých dětských ručiček! 

Mluvící autíčko od Vtech. Autíčko z oblíbené série "Autíčka Tut-Tut". Komunikuje s dětmi. Lze s i s ním hrát samostatně nebo i s 
dráhami Tut-Tut. Při hře s dráhami pro autíčka Tut-Tut, komunikuje pomocí "chytrých bodů", Smartpoint, které jsou umístěné na 

různých místech dráhy. 
Všechny dráhy lze spolu propojovat. Každé autíčko mluví jiným hlasem, používá rozdílná s lova, fráze i zazpívá jinou písničku  

Servisní auto

Rozmě výrobku (ŠxVxH):
30 x 26 x 14 cm



Jeřáb

Autíčka a hrací sety Tut Tut 

jazyková verze:
- česká
- slovenská

Roztomilá malá autíčka přesně padnoucí do malých dětských ručiček! 

Mluvící autíčko od Vtech. Autíčko z oblíbené série "Autíčka Tut-Tut". Komunikuje s dětmi. Lze s i s ním hrát samostatně nebo i s 
dráhami Tut-Tut. Při hře s dráhami pro autíčka Tut-Tut, komunikuje pomocí "chytrých bodů", Smartpoint, které jsou umístěné na 

různých místech dráhy. 
Všechny dráhy lze spolu propojovat. Každé autíčko mluví jiným hlasem, používá rozdílná s lova, fráze i zazpívá jinou písničku  



Autíčka a hrací sety Tut Tut 

jazyková verze:
- česká
- slovenská

Roztomilá malá autíčka přesně padnoucí do malých dětských ručiček! 

Mluvící autíčko od Vtech. Autíčko z oblíbené série "Autíčka Tut-Tut". Komunikuje s dětmi. Lze s i s ním hrát samostatně nebo i s 
dráhami Tut-Tut. Při hře s dráhami pro autíčka Tut-Tut, komunikuje pomocí "chytrých bodů", Smartpoint, které jsou umístěné na 

různých místech dráhy. 
Všechny dráhy lze spolu propojovat. Každé autíčko mluví jiným hlasem, používá rozdílná s lova, fráze i zazpívá jinou písničku  

Hasičská stanice



Policejní stanice

Autíčka a hrací sety Tut Tut 

jazyková verze:
- česká
- slovenská

Roztomilá malá autíčka přesně padnoucí do malých dětských ručiček! 

Mluvící autíčko od Vtech. Autíčko z oblíbené série "Autíčka Tut-Tut". Komunikuje s dětmi. Lze s i s ním hrát samostatně nebo i s 
dráhami Tut-Tut. Při hře s dráhami pro autíčka Tut-Tut, komunikuje pomocí "chytrých bodů", Smartpoint, které jsou umístěné na 

různých místech dráhy. 
Všechny dráhy lze spolu propojovat. Každé autíčko mluví jiným hlasem, používá rozdílná s lova, fráze i zazpívá jinou písničku  



jazykové verze:
- česká
- slovenská

Roztomilá malá autíčka přesně padnoucí do malých dětských ručiček! Mluvící autíčko od 
Vtech. Autíčko z oblíbené série "Autíčka Tut-Tut". Komunikuje s dětmi. Lze si s ním hrát 
samostatně nebo i s dráhami Tut-Tut. Při hře s dráhami pro autíčka Tut-Tut, komunikuje 
pomocí "chytrých bodů", Smartpoint, které jsou umístěné na různých místech dráhy. 
Všechny dráhy lze spolu propojovat. Každé autíčko mluví jiným hlasem, používá rozdílná 
slova, fráze i zazpívá jinou písničku  

Letadlo

Bagr

Hasiči Policie

DodávkaZávoďák

Traktor

Ambulance

Buldozer

Monster Truck

Záchranářský vrtulník



Autíčka a hrací sety Tut Tut 

jazyková verze:
- česká
- slovenská

Roztomilá malá autíčka přesně padnoucí do malých dětských ručiček! 

Mluvící autíčko od Vtech. Autíčko z oblíbené série "Autíčka Tut-Tut". Komunikuje s dětmi. Lze s i s ním hrát samostatně nebo i s 
dráhami Tut-Tut. Při hře s dráhami pro autíčka Tut-Tut, komunikuje pomocí "chytrých bodů", Smartpoint, které jsou umístěné na 

různých místech dráhy. 
Všechny dráhy lze spolu propojovat. Každé autíčko mluví jiným hlasem, používá rozdílná s lova, fráze i zazpívá jinou písničku  

Tut-Tut Sada deluxe silnice



Letiště

Autíčka a hrací sety Tut Tut 

jazyková verze:
- česká
- slovenská

Roztomilá malá autíčka přesně padnoucí do malých dětských ručiček! 

Mluvící autíčko od Vtech. Autíčko z oblíbené série "Autíčka Tut-Tut". Komunikuje s dětmi. Lze s i s ním hrát samostatně nebo i s 
dráhami Tut-Tut. Při hře s dráhami pro autíčka Tut-Tut, komunikuje pomocí "chytrých bodů", Smartpoint, které jsou umístěné na 

různých místech dráhy. 
Všechny dráhy lze spolu propojovat. Každé autíčko mluví jiným hlasem, používá rozdílná s lova, fráze i zazpívá jinou písničku  



Nákladní letadlo

Autíčka a hrací sety Tut Tut 

jazyková verze:
- česká
- slovenská

Roztomilá malá autíčka přesně padnoucí do malých dětských ručiček! 

Mluvící autíčko od Vtech. Autíčko z oblíbené série "Autíčka Tut-Tut". Komunikuje s dětmi. Lze s i s ním hrát samostatně nebo i s 
dráhami Tut-Tut. Při hře s dráhami pro autíčka Tut-Tut, komunikuje pomocí "chytrých bodů", Smartpoint, které jsou umístěné na 

různých místech dráhy. 
Všechny dráhy lze spolu propojovat. Každé autíčko mluví jiným hlasem, používá rozdílná s lova, fráze i zazpívá jinou písničku  



Dráha s raketovým startem

Autíčka a hrací sety Tut Tut 

jazyková verze:
- česká
- slovenská

Roztomilá malá autíčka přesně padnoucí do malých dětských ručiček! 

Mluvící autíčko od Vtech. Autíčko z oblíbené série "Autíčka Tut-Tut". Komunikuje s dětmi. Lze s i s ním hrát samostatně nebo i s 
dráhami Tut-Tut. Při hře s dráhami pro autíčka Tut-Tut, komunikuje pomocí "chytrých bodů", Smartpoint, které jsou umístěné na 

různých místech dráhy. 
Všechny dráhy lze spolu propojovat. Každé autíčko mluví jiným hlasem, používá rozdílná s lova, fráze i zazpívá jinou písničku  



Velké hasičské auto

Autíčka a hrací sety Tut Tut 

jazyková verze:
- česká
- slovenská

Roztomilá malá autíčka přesně padnoucí do malých dětských ručiček! 

Mluvící autíčko od Vtech. Autíčko z oblíbené série "Autíčka Tut-Tut". Komunikuje s dětmi. Lze s i s ním hrát samostatně nebo i s 
dráhami Tut-Tut. Při hře s dráhami pro autíčka Tut-Tut, komunikuje pomocí "chytrých bodů", Smartpoint, které jsou umístěné na 

různých místech dráhy. 
Všechny dráhy lze spolu propojovat. Každé autíčko mluví jiným hlasem, používá rozdílná s lova, fráze i zazpívá jinou písničku  



Závodní rampa

Autíčka a hrací sety Tut Tut 

jazyková verze:
- česká
- slovenská

Roztomilá malá autíčka přesně padnoucí do malých dětských ručiček! 

Mluvící autíčko od Vtech. Autíčko z oblíbené série "Autíčka Tut-Tut". Komunikuje s dětmi. Lze s i s ním hrát samostatně nebo i s 
dráhami Tut-Tut. Při hře s dráhami pro autíčka Tut-Tut, komunikuje pomocí "chytrých bodů", Smartpoint, které jsou umístěné na 

různých místech dráhy. 
Všechny dráhy lze spolu propojovat. Každé autíčko mluví jiným hlasem, používá rozdílná s lova, fráze i zazpívá jinou písničku  



Vtech Kidi Secret Safe - Můj tajný deník
Vtech Kidi Secret Safe - Môj tajný denník

jazyková verze:
- česká
- slovenská

Diář od VTech je spolehlivě zabezpečen proti nezvaným pohledům. Odemknout a používat ho lze pouze vlastní 

tváří nebo tajným heslem, a to díky chytré technologii rozpoznávání obličeje. Deník má dvojitý fotoaparát, který 
zvládne nejen fotit, ale i natáčet videa. Ke všem fotografiím i videím lze přidat naprosto úžasné efekty, které 
promění každý záznam v okouzlující a nezaměnitelný originál. Do deníku lze vložit micro SD kartu a poslouchat 
tak přímo z něj svoji nejoblíbenější hudbu. Kidi Secret Safe - Můj tajný deník má plnohodnotnou klávesnici se 

všemi českými písmeny (ve slovenské verzi se slovenskými) se kterými lze do diáře zapsat všechny potřebné 
kontakty, události i zážitky. K zapsaným poznámkám lze snadno vložit fotografie, videa, smajlíky nebo třeba 
vtipné ikonky. Ke všem zápiskům lze přidat také hlasové poznámky. 
Všechna děvčata určitě ocení zabudované kreativní studio, ve kterém lze upravovat např. účes, make up, šaty i 
klobouky a mnoho dalšího. Aplikace, ve které se musí uživatel deníku starat o svého mazlíčka je také jednou z 

mnoha zabudovaných aktivit, které určitě zaujmou. Deník také obsahuje mnoho zábavných a vzdělávacích her, 
které procvičí nejenom paměť a postřeh, ale přinutí i hodně přemýšlet. 

Vhodné pro děti od 6 do 11 let

4 AA baterie jsou součástí
Rozměr deníku (zavřeného): 
14x18x2,5 cm
Váha včetně obalu:
0,74 kg



Vtech Kidi Secret Safe - Můj tajný deník (černý) - CZ
Vtech Kidi Secret Safe - Môj tajný denník (čierny) - SK

jazyková verze:
- česká
- slovenská
(společný obal)

novinka
2022

Diář od VTech je spolehlivě zabezpečen proti nezvaným pohledům. Odemknout a používat ho lze pouze vlastní 

tváří nebo tajným heslem, a to díky chytré technologii rozpoznávání obličeje. Deník má dvojitý fotoaparát, který 
zvládne nejen fotit, ale i natáčet videa. Ke všem fotografiím i videím lze přidat naprosto úžasné efekty, které 
promění každý záznam v okouzlující a nezaměnitelný originál. Do deníku lze vložit micro SD kartu a poslouchat 
tak přímo z něj svoji nejoblíbenější hudbu. Kidi Secret Safe - Můj tajný deník má plnohodnotnou klávesnici se 

všemi českými písmeny (ve slovenské verzi se slovenskými) se kterými lze do diáře zapsat všechny potřebné 
kontakty, události i zážitky. K zapsaným poznámkám lze snadno vložit fotografie, videa, smajlíky nebo třeba 
vtipné ikonky. Ke všem zápiskům lze přidat také hlasové poznámky. 
Všechna děvčata určitě ocení zabudované kreativní studio, ve kterém lze upravovat např. účes, make up, šaty i 
klobouky a mnoho dalšího. Aplikace, ve které se musí uživatel deníku starat o svého mazlíčka je také jednou z 

mnoha zabudovaných aktivit, které určitě zaujmou. Deník také obsahuje mnoho zábavných a vzdělávacích her, 
které procvičí nejenom paměť a postřeh, ale přinutí i hodně přemýšlet. 

Vhodné pro děti od 6 do 11 let

4 AA baterie jsou součástí
Rozměr deníku (zavřeného): 
14x18x2,5 cm
Váha včetně obalu:
0,74 kg

Nový atraktivní design! Černo - růžový



KIDIZOOM® MAGIC studio (CZ+SK)

jazyková verze:
- česká
- slovenská
(společný obal)

novinka
2022

Nejprodávanější a dětmi nejoblíbenější dětský fotoaparát na světě od 
Vtech. Tentokrát se zabudovaným „profesionálním“ trikovým studiem! 
Vše kompletně v češtině nebo slovenštině (lze přepínat).

Také tento fotoaparát má všechny funkce, na které jste od Kidizoomů zvyklí. Naučí vás vytvářet originální 
digitální fotografie, včetně speciálních vestavěných foto-efektů, a dokonce i nahrávat video filmy se zvukem! 
Fotoaparát umí nejen fotit a natáčet videa, ale obsahuje novou naprosto úžasnou várku nových efektů, triků i 
her. Dokáže vytvořit originální a nezaměnitelné autoportréty, vtipné skupinové fotografie nebo videa. Nechybí 
časovač anebo možnost nastavit si pořízení fotografie až na moment, kdy bude detekován obličej. 
To ale není zdaleka všechno! KIDIZOOM ® MAGIC STUDIO nyní dokáže do vašich videí vložit neuvěřitelné 
trikové efekty. Můžete si tak zaplavat se žraloky, stát se vítězem automobilových závodů, vůdcem expedice v 
džungli, letět vesmírem nebo třeba předpovídat zprávy v TV studiu. A to vše, aniž opustíte obývák!
Pomocí triků v KIDIZOOM ® MAGIC STUDIU naučíte předměty levitovat, přikouzlit si kamaráda, úplně zmizet 
nebo si vykouzlit své dvojče.

Vhodné pro děti od 5 do 12 let

Baterie: Nabíjecí Li-ion polymerova baterie
Rozměry fotoaparátu (bez stativu): 8 x 5,5 x 3 cm
Součástí balení je i stativ a  USB 2.0 kabel 



Bestseller 2020,21,22
Nepřekonatelný fenomén na světovém trhu!

5 MP rozlišení, dvojitý hledáček a navíc: Poprvé kompletně v češtině a slovenštině!
(možnost volby jazykové verze)



Kidizoom® Smart watch PLUS DX2 

jazyková verze:
- česká
- slovenská
(společný obal)
modré nebo
růžové

novinka
2022

Nové chytré hodinky s pohybovým senzorem, kamerou a výukou 
času v češtině nebo slovenštině!

Plně v české nebo slovenské verzi (lze přepínat)

Dětské hodinky, které opravdu mluví!

Dva objektivy pro skvělé selfíčka! 

Aplikaci na výuku poznávání hodin – Mistr času 

VTech® Kidizoom® Smartwatch PLUS DX2 jsou mluvící "chytré" hodinky pro děti, s výukou poznávání času, 
dvěma objektivy a úžasnými akčními pohybovými aktivitami!

Hodinky Kidizoom® Smartwatch PLUS DX2 umí a obsahují:
Zobrazovat čas analogově nebo digitálně s volbou – Řekni čas

Fotografovat a natáčet video
Mají hlasový záznamník a zabudované úžasné hry
Akční pohybovou hru – Chytej příšery!
Zábavnou aplikaci „Síla mozku“ a apku na vtipnou změnu obličeje
Aplikaci pro vytvoření vlastního ciferníku
Skvělé pohybové hry a krokoměr
Nástroje času (budík, časovač, stopky, kalendář)

Vhodné pro děti od 4 do 7 let

Baterie: Nabíjecí Li-ion polymerova baterie
Displej 1.44" (3,66 cm) barevný, dotykový
Součástí balení je USB 2.0 kabel 



SMART
WATCHDX7

VTech® Kidizoom® Smartwatch DX7 jsou ještě více "chytré" hodinky pro děti, s ještě více zábavnými hrami a úžasnými 
akčními pohybovými aktivitami!



Cestovní pouzdra pro Kidizoom 


