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Digitalt legetøj er et ‘must’ for både store og små. Det er ikke længere et spørgsmål, om hverdagen skal være digital for 
vores yngste. Det er et spørgsmål om at vælge de rigtige produkter og integrere dem, så børnene lærer at bruge dem konstruktivt, 
kritisk og kreativt.

Trykker du hånd med HippoMini, trykker du hånd med verdens førende producenter af digitalt legetøj! Det er et uoverskueligt 
marked, der hele tiden er i bevægelse. Hos HippoMini følger vi det tæt, og holder dig ajour med nye trends, innovative nyheder og 
overraskende måder at integrere dem i dagligdagen på. Du kan lade dig inspirere og købe direkte på hippomini.dk og følge vores 
aktiviteter og eksperimenter på de sociale medier.

Ikke to kunder er ens, og derfor er holdet hos HippoMini også farverigt. Vi har hver vores produktområder, vi brænder 
for, og kataloget her er ikke en facitliste men ‘highlights’ fra den digitale verden lige nu. Det vi har til fælles, er godt humør, 
hjælpsomhed og professionel stolthed.

Intet er for stort eller småt hos HippoMini. Vi sælger gerne direkte til den enkelte institution, men leverer også store komplette 
løsninger på kommunalt plan. Skriv på hello@hippomini.dk eller ring på 3316 3317 og fortæl os, hvad vi kan hjælpe dig med ... 



Easi-Scope til PC og laptop 

Oplev en ny og spændende verden med dette 
prisvindende digitale mikroskop. Det er designet,  
så det passer perfekt i børnenes hænder, og kan 
tage billeder eller videoer blot ved et tryk på en 
knap. 
Lad børnene skabe mesterværker udfra  
det detaljerede billede af et blad eller en 
grankogle. Hold Easi-Scope henover objektet  
og fokusér ved at dreje på toppen. Så er du 
klar til at optage enten video eller tage billeder.  
Del de spændende optagelser med alle børnene. 

,  Forslag til aktiviteter
Karius og Baktus. Lad børnene tage billeder af  
hinandens tænder før og efter frokost og tag  
derefter en snak om, hvor vigtigt det er at børste 
tænder. 

Fra top til tå. Lad børnene tage billeder af  
hinandes arme, hår, tunge, fingeraftryk m.m. 
med udgangspunkt i de strukturer, former og 
farver, de finder, kan I lave en 1:1 tegning af 
hvordan vi ser ud – fra top til tå!

!  Læreplanstemaer
• Sociale kompetencer 
• Naturen og naturfænomener 
• Sproglig udvikling 

EL00015 399,-

Helt tæt på naturen 
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Easi-Scope WiFi til tablet og smartphone 
Et digitalt mikroskop der er bygget til børn og fungerer trådløst 
med Windows tablet eller iPad. Mikroskopet forstørrer  
43 gange og bruges både inde og ude. Det rækker 10 m vha.  
en lille sender i USB-porten.

EL00470 795,-
Easi-Scope Rainbow 
En pakke med 6 små mikroskoper i forskellige farver, særlig 
velegnet til små hænder i indskolingen. Forbinder til PC og Mac 
via USB kabel. Forstørrer 43 gange på en 17” skærm.
 
EL00495  2.195,-

Celestron Micro FI WiFi Mikroskop   
Du kan styre mikroskopet med én hånd takket være det  
ergonomiske design. Du tager nemt et billede blot ved at trykke  
på din telefons skærm eller på Micro Fi’s udløser. Den kan 
forstørre op til 80 gange og er perfekt til udforskning både inde 
og ude. 
 
44313  2.100,-
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ProScope Micro Mobile til iPad  

ProScope er det første professionelle mikroskop til mobile enheder som 
iPad og iPhone. De specialcoatede linser kan forstørre mellem 20 til 80 
gange. Udformningen er meget robust, og det medfølgende USB kabel 
kan lade op til 5 timers brug. 

,  Forslag til aktiviteter
Zoom ind på dyr. Find 3 forskellige insekter og tag billeder af dem med 
ProScope. Se nøje på insekterne under forstørrelse: Hvor mange ben har 
de? Har de øjne? Hvilke farver har de? 

Det kribler og krabler. Tag ProScope med på jeres næste tur i skoven og tag 
billeder af insekter og planter. Når i kommer hjem, kan børnene prøve at 
tegne de sjoveste af dem.

!  Læreplanstemaer
• Sociale kompetencer • Naturen og naturfænomener • Sproglig udvikling 

PMM-IPADK 

       

1.295,-
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SnakeScope Kamera med Skærm  
Se steder du ikke kan komme i nærheden af uden dette fantastisk fleksible kamera. Kameraet  
har en aftagelig 3,5” LCD farvemonitor og microSD. Kameralyset på det 8 mm store hoved 
er vandtæt og dæmpbart. Undersøg og optag video og billeder fra f.eks. fuglereder, muse-
huller og myretuer. 
 
HMW3-CMP3813DX  1.295,-

SnakeScope med variabel lysstyrke  
Zoom ind på naturen med den nye SnakeScope kamera, som gør det let at forstørre små 
detaljer og gemme og dele naturoplevelser.
 
W3-CMP2818DX  1.650,-
Forlænger kabel til SnakeScope    
3 meter forlænger kabel. Passer til begge Snake Scope Kameraer.
 
HMW3-CBL2809X  220,-

O
pdag naturen



Standere til vandkanaler 

Børn elsker aktiviteter med vand og sand, og disse standere og vandrør er 
designet specielt til udendørs brug. Med Water World bliver børnene små 
arkitekter, ingeniører og videnskabsfolk, når de eksperimenterer og udforsker  
de forskellige muligheder. Creative Cascade standerne kan nemt flyttes rundt 
af børnene og anvendes til konstruktion af baner. Standerne til vandkanaler 
kan bruges til at skabe vandløb, boldbaner eller anvendes til biler. Børnene 
elsker at bruge disse kanaler til at konstruere deres egen fantasiverden. Skal 
monteres og anvendes under opsyn af en voksen.

,  Forslag til aktiviteter
Få børnene til at konstruere deres egne vandveje. Standerne kan nemt flyttes 
rundt af børnene, og anvendes til konstruktion af en bane til f.eks. vand - en proces  
som involverer leg, dialog, observation, planlægning, spørgsmål og eksperimenter.

Brugen af de tre produkter vil bidrage til at fremme koordinering, problemløsnings-
færdigheder og fysisk udvikling. De giver samtidig mulighed for at lege og udforske med sand og vand. 

!  Læreplanstemaer
• Sociale kompetencer • Krop og bevægelse • Alsidig personlig udvikling

Standere til vandkanaler -  4 stk. 

FWCFRAME 471,-
Plastik-tagrender – 6 stk.

FWCASD-GUTTER      309,-
Water World

EY04203 1.832,-
Creative Cascade

FWCASD 2.094,-

Vand og sand til de mindste 
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Junior Hunter metaldetektor   
Et godt alternativ til Playstation, iPad og TV. Børn kan få mange 
sjove og lærerige oplevelser med metaldetektoren; skattejagt 
på stranden, på legepladsen eller i sandkassen. Detektoren er 
meget let i vægt, kan justeres, så den passer til barnets højde 
og meget enkel at bruge. 
Designet til børn fra 6 år og op til 10 års alderen.

 
DS-BHJS  635,-

Metaldetektorer – 4. stk. 

Fire farvestrålende genopladelige metaldetektorer designet til brug for de allermindste. Enkle at bruge 
og fantastiske til udendørs brug. 

,  Forslag til aktiviteter
Gem mindre metalgenstande i sandkassen og lad børne finde dem under sandet ved brug af disse  
metaldetektorer. Når der er gevinst, giver detektoren en lyd. Få børnene til at undersøge hvad der er 
lavet af metal, f.eks lynlås, knapper, bestik og måske endda noget af legetøjet i nærheden. Lad børnene 
gætte og undersøge bagefter. Brug metaldetektorerne til “kropsvisitering”

!  Læreplanstemaer
• Sociale kompetencer •  Naturen og naturfænomener • Krop og bevægelse • Alsidig personlig udvikling

EY04176 959,-
7
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Interaktiv Væg   

Den Interaktive Væg giver et væld af aktivitetsmuligheder for leg 
med lyd og billeder. Placer kort, genstande eller tegninger i plast-
lommerne og indspil derefter op til 10 sekunders lydsekvenser til 
hver lomme. Den Interaktive Væg er let at bruge for både børn og 
pædagoger. På den sorte boks i toppen er der en lille knap, der kan 
sættes til optagelse eller afspilning. 

,  Forslag til aktiviteter
Vandrehistorie. Indtal en sætning i den første lomme, derefter skal 
børnene fortsætte historien o.s.v. Når historien er færdig, afspilles 
den lomme for lomme. Måske tegnes historien til sidst?

!  Læreplanstemaer
• Sproglig udvikling • Sociale kompetencer • Alsidig personlig udvikling  

PS00407 

       

229,-
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“Talende” Fotoalbum
Med disse albummer kan børnene lave 
deres egne lyd- og billedbøger. 
Indsæt egne billeder i lommerne og indtal 
op til 10 sekunders lyd til hver enkelt lomme. 
Børnene kan indsætte billeder af familien 
eller fortælle om seneste udflugt. Fås i tre 
størrelser.

EL00362 (A5 – 6 stk.) 1.344,-
EL00360 (A4-1 stk.) 299,-
EL00361 (A3-1 stk.) 348,-

44 Lyd- og Alfabetdåser til Begynder Engelsk   
De er enkle at bruge, og giver et væld af aktivitetsmuligheder til de allerførste mundtlige øvelser 
i engelsk. Hver af de 44 dåser indeholder flere figurer, der hver repræsenterer samme lyd. Lad 
børnene sortere figurerne efter sproglyd. Brug figurerne til at lære nye ord.
 
LI00769  1.495,-
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Optageklemmer – 6 stk.  

Et sæt med 6 klemmer, der kan optage og  
afspille beskeder på 10 sekunder. Du kan f.eks. 
lave en beskrivelse af et billede, give instrukser,  
ledetråde til en skattejagt eller bruge dem til  
talrække. Optageklemmerne kan også bruges i 
arbejdet med børn med specielle behov. 

,  Forslag til aktiviteter
Gæt en sang. Pædagogen har på forhånd optaget 
brudstykker af velkendte børnesange på klem-
merne. Børnene skiftes til at trække en klemme 
og afspille musikken, hvorefter eleverne skal 
gætte sangen og evt. selv synge den. Aktiviteten 
kan variere, så børnene selv indspiller eller synger  
brudstykker af sange på klemmerne. 

!  Læreplanstemaer
• Sproglig udvikling • Sociale kompetencer 
• Alsidig personlig udvikling  

EY03326 385,-
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“Talende” æsker
Med de “talende” opbevaringsæsker kan du optage 10  
sekunders lyd, som automatisk afspilles, når låget åbnes. 
Optag ledetråde om hvad der gemmer sig i æsken, eller lad 
børnene selv beskrive, hvad de selv har gemt i æsken. Fås i et 
sæt med 6 forskellige farver. 
EL00147 240,-

Story-Sequencer   
Multifunktionelt værktøj til indlæring hos de mindste  
– på en enkel, sjov og effektiv måde. I hver af de 
seks rammer kan der indsættes egne billeder, og  
optages lyd af 10 sekunders varighed.
 
EL00153  213,-

“Talende” 
Skildpadder – 10 stk.  
Et alsidigt sæt af vandtætte 
“talende” skildpadder til brug i 
både sand og vand. Skildpadden 
er forsynet med et tal på toppen 
og i bunden af skildpadden 
står tallet skrevet, ligesom der 
også er et tilsvarende antal  
prikker, så børnene nemt kan 
tælle sig frem til tallet på skjoldet  
og på den måde lære at gen-
kende tal. Produkterne bruges 
til at fremme tale og kan indgå 
naturligt i alle dele af det pæda-
gogiske arbejde med børnene.

EY04196 398,-

Sproglig udvikling



Mini Mobiltelefoner – 6 stk.     

Disse seks walkie-talkies er udstyret  
som de nyeste smartphones med 
lyse farver, og kan bruges til at udvikle 
børns sprog og it-færdigheder på en 
sjov og anderledes måde. Telefonerne 
kommer med opladningsboks og kan 
derfor oplades nemt.  I fuldt opladet  
tilstand kan telefonerne bruges i op til 
seks timer. Rækkevidde, ca. 50 meter.

,  Forslag til aktiviteter
Gruppe-gemme. Giv 6 børn hver en mobiltelefon. Lad dem løbe 
i hver sin retning og finde et godt gemmested. Barnet med den  
orange telefon er den eneste, der må bevæge sig - og hun skal 
finde de andre. Hun må bruge telefonen til at ringe og få hints fra 
de andre om deres gemmesteder. “Her hvor jeg sidder, kan jeg se 
en masse jakker” eller “rummet er meget lille” osv. 

!  Læreplanstemaer
• Sproglig udvikling 
• Sociale kompetencer 
• Alsidig personlig udvikling  

EY04195 

  

915,-
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Talking Points -  6 stk. 
Sjove, små, runde optagere som kan optage og afspille lydklip i 10 sekunder. Kan bruges til 
lege, hvor man indtaler små beskeder, der skal afspilles for at løse en opgave eller at sende 
små beskeder hjem med børnene. 
EL00391 (10 sekunders lydklip) – 6 stk.   225,-
EL00009 ( 30 sekunders lydklip) – 5 stk.  279,-

Chatter-Box    
Chatter-Box er utrolig simpel at anvende. Kan optage 30 forskellige beskeder af 10 sekunders 
varighed. Et ideelt redskab til tale- og lytte øvelser.
 
ETTMOD  279,-
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Kurser og workshops
Få hjælp til at komme godt i gang 

med brugen af dine digitale læringsmaterialer. 

HippoMini er glad for at være ”legeonkel” for pædagoger med lyst 
til at prøve kræfter med digitale gadgets til børn, og skulle du have 

lyst til workshop i din institution eller kommune, er du meget velkommen 
til at ringe til os på 33163317 eller skrive til  hello@hippomini.dk 
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Easi-Torch Sæt    
Sættet består af 6 genopladelige lygter i forskellige farver inkl.  
opladeenhed. Bruges bl.a. til at illustrere og forklare farveblanding 
eller hvordan lys reflekteres fra overflader – f.eks. spejl.

 
EL00101  495,-

Easi-Speak Mikrofoner 
- 6 stk. og dockingstation    

Med Easi-Speak kan børnene optage lyd og musik 
på farten – til interviews med de voksne eller til de 
allerbedste sange og fortællinger. Flot designet  
som mikrofon, som giver børnene en realistisk 
oplevelse af at være den udsendte reporter eller 
pop-stjerne. Easi-Speak kan bruges til alt fra  
rollespil til udendørs aktiviteter. Anvendes også 
som støtte til tosprogede børn. Ideel til udvikling 
og vurdering af sprog. Tip! Optagelserne kan med 
fordel afspilles via Easi-Speak Sound Station. 

,  Forslag til aktiviteter
Talentshow. Børnene skal optræde med deres 
yndlingssange i børnehavens talentshow. Med 
Easi-Speak mikrofonerne optages deres skønne 
sange, som kan afspilles for forældrene senere 
på dagen.

!  Læreplanstemaer
• Sproglig udvikling • Sociale kompetencer 
• Alsidig personlig udvikling

EL00308  
(6 stk. mikrofoner + dockingstation)  

2.128,-
ETTMICY  
(1 stk. mikrofon, gul eller sort)  

345,-
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Easi-Listener  
Easi-Listener er en CD/Radio  
afspiller med 6 udgange til hoved- 
telefoner. Den er ideel til, når 
børnene skal fordybe sig i historier  
eller musik, og kan lytte uden at 
blive forstyrret. 

EL00381  620,-
Easi-Listener inkl. 
6 stk. Hovedtelefoner

EL00432  1.343,-



Easi-Speak Sound Station med 6 stk. Hovedtelefoner   

Easi-Speak Sound Station fungerer som lydanlæg for hele stuen via de indbyggede højtalere eller for 6 
børn ad gangen via de medfølgende høretelefoner. Den er ideel til udflugter og andre udendørs aktiviteter.  
Easi-Speak Sound Station er genopladelig og bærbar. 

,  Forslag til aktiviteter
Pop-stjerner. Afspil børnenes egne lydoptagelser som popstjerner eller udsendte rapportere fra Easi-Speak 
mikrofonerne, eller afspil MP3-lydfiler/lydbøger fra et USB-stik. 

!  Læreplanstemaer
• Sproglig udvikling • Sociale kompetencer • Alsidig personlig udvikling  

EL00113 (Easi-Speak Sound Station)    485,-
EL00431 (Easi-Speak Sound Station inkl. 6 stk. Hovedtelefoner)  1.222,-
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Easi-Ears   
Easi-Ears er et digitalt lydsystem, designet til 
børnehaver og vuggestuer. Sættet består af 
6 mobile hovedtelefoner i forskellige farver, 
dockingstation til opbevaring og genopladning, 
samt software til at styre indholdet på hoved- 
telefonerne. Hver hovedtelefon kan have 
ens eller forskelligt indhold. Hovedtelefon- 
erne en meget holdbare.
EL00295  3.420,-

Sproglig udvikling



Stopure - 12 stk.
Disse ure er de eneste genopladelige stopure i 
verden, og kan sættes til sekunder, tiendedele 
sekunder og hundrededele sekunder. Et enkelt 
design og præcis den funktionalitet, der er brug 
for.

SC00552 665,-

Easi-Cars 
Alle fire biler kan bruges samtidig, da de kan  
køre på separate frekvenser. De to kontrol- 
knapper gør det muligt for bilerne at køre frem 
og tilbage for at ændre retning. Easi-Cars er  
genopladelige - du skal blot placere bilerne  
tilbage i ladestationen, genoplade og af sted. 

EY04198 1.145,-

Robuste racere  
Et sæt med fire genopladelige fjernbetjente 
køretøjer, som kan bruges samtidig, da de 
kører på fire separate frekvenser. Velegnet til 
både ude og inde. 

 
EL00421 1.029,-

Make ‘N’ Go   
Byg lige hvad du har lyst til med denne sjove 
fjerbetjente bil. Ideel til børn, der skal lære 
at bruge to knapper på fjernbetjeningen  
i stedet for en. Fjernbetjeningen bevæger 
køretøjet fremad, bagud, til venstre og højre.

 
EMGO 257,-

Billy Big Wheels   
En sjov fjernstyret bil med bevægelsesfølsomt 
rat, der får bilen til at dreje. 

 
EY03783 488,-
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Speed-Trackers - 10 stk.
Hastighedsmålere, hvor børnene kan ind-
taste afstand, tage tid, og måle hvor hurtigt 
de løber, cykler eller hvor hurtigt et objekt 
bevæger sig. Der kan måles i miles, kilometer,  
meter og sekunder. Speed-Trackers kan også 
bruges som almindelige stopure. Der er 10 
målere i et sæt, som oplades direkte i den 
praktiske kuffert. 
PE00991 765,-

Udendørs 
Big Points 
Tryk på den runde enhed  
for at afspille eller optage 
beskeder af op til 30 sekun- 
ders varighed. Big Points 
er vandtætte og ideelle for 
brug i al slags vejr. 

EY04773 620,-



Sound Around

Sound Around sætter gang i bevægelse og leg. De 8. stk. 
skumplader er robuste og kan derfor holde til regelmæssig 
brug både inde og ude. Hver plade indeholder en indbygget 
mikrofon, der optager og afspiller musikstykker, beskeder 
eller lyde på op til 30 sekunder. Sound Around kan afspille 
optaget lyd enten ved at barnet træder op på pladen eller ved 
et tryk på play-knappen. Du kan give Sound Around dit eget 
design ved at benytte de medfølgende plastiklommer, som 
indsættes på den øverste del af Sound Around. 

,  Forslag til aktiviteter
På de 8 sound Arounds indtales forskellige øvelser f.eks.: Hop 
8 englehop, slå 5 vejrmøller, hink herfra til målet og tilbage 
igen. Børnene kan inddeles i grupper, som starter ved hver 
sin station. Her skal de udføre øvelsen, før de løber videre til 
næste og sådan fortsætter de, til de har været igennem alle 8. 

!  Læreplanstemaer
• Sproglig udvikling • Sociale kompetencer • Krop og bevægelse

MES0912 1.297,-

Krop og bevægelse
med fart på

15

Krop og bevæ
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Din iPad som mobilt filmstudie
iOgrapheren er let at montere på iPads og med gode eksterne enheder som vidvinkellinse,  
blitz og mikrofon får børnene spændende muligheder for at producere film i god 
kvalitet. iOpgrapher kommer med praktiske håndtag, så du kan vælge at tage 
den med dig eller montere den på stativ. Prisen er for hele sættet inkl. stativ.  
Læs mere på hippomini.dk
iOgrapher-mini_gor 2.495,-

Swivl Robot  
Med Swivl Robot kan du optage videoer af dig selv uden brug af en kameramand. Du kan 
placere din mobiltelefon, din iPad eller dit kamera på Swivl’en, og den følger dig og børnene, 
så videodokumentation og pædagogiske observationer bliver til en leg. 
SW-2782-G 2.780,-

Din iPad som  
filmstudie  
Makayama Kit med Gorillapod
er et komplet filmstudie med 
som monteres på iPad. Optag,  
rediger og upload dine videoer  
fra en og samme enhed. ideelt 
til Stop/Motion og Animations- 
film. HippoMini har sammensat  
en komplet løsning til dig, der 
gerne vil have bedre kvalitet, 
når du optager film og billeder  
med din iPad. Prisen er for 
hele sættet inkl. linse, lys, 
mikrofon og Gorillapod. Læs 
mere om det på hippomini.dk.
MMM-BMG
 2.495,-

Video- 
og animations-

studie



Ricoh 
– børnenes Action kamera    
Fang din og børnenes verden på helt nye 
måder med Ricohs Action kameraer. Kameraet  
er vandtæt uden noget ekstra undervands- 
hus, frostsikret ned til -10°C og er støvtæt. 
HippoMini sælger sættet med praktisk 
håndtag til børnehænderne. Fås i to farver  
– sort og orange. Der findes en mængde 
tilbehør, som kameraet efter behov kan 
udvides med. Læs mere på hippomini.dk. 

102798_OG 1.597,-

Leg med film 
og billeder
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Kameraet til kraven
Verdens mindste bærbare kamera - en ny form  
for fotografisk hukommelse. Barnets elek- 
troniske dagbog i billeder. Det måler  kun 
36x36x9 mm, WiFi& Bluetooth LE og GPS. 
Med en lagerkapacitet på 4000 billeder og 
batteri som holder i 2 dage, kan du være sikker 
på, at aldrig gå glip af et øjeblik. Narrative 
Clip 2 Kamera fås i 2 farver. Læs mere på 
hippomini.dk. 

NCLIP2 2.118,-

GoPro – kameraet til alle formål 

Her har du det mest udbredte og yderst holdbare kamera. GoPro 
Hero Black & Silver Edition har en hurtig processor, og producerer 
billeder i op til 4K-billedkvalitet. Du kan spænde kameraet fast på 
cykler, legeredskaber og med en brystsele kan børnene bevæge sig 
rundt med GoPro på brystet. GoPro HERO4 Silver Edition er det første 
GoPro med en indbygget touchskærm og er også klar til at optage i 
mørke. Kameraet tager både professionelle billeder, videoer og time-
lapse. Der findes en mængde tilbehør, som kameraet efter behov kan 
udvides med. Kameraet har også trådløs tilslutning.Se alt tilbehør på 
hippomini.dk.

,  Forslag til aktiviteter
Time-lapse. GoPro kan tage Time-lapse billeder med en frekvens mellem 
0,5 og 60 sekunder. Lav optagelserne fra stuerne, så børnene kan se 
hvordan de myldrer rundt eller tag en sekvens fra legepladsen, hvor I 
ser skyerne flyve forbi eller solen stå op.

!  Læreplanstemaer
• Sociale kompetencer • Krop og bevægelse • Naturen og naturfænomener • 
Alsidig personlig udvikling
CHDHX-401  2.950,-
CHDHY-401 2.320,-

360° oplevelse med Ricoh 
Theta S kamera 
Fang dine og elevernes omgivelser i 360° med  
det nye Ricoh Theta S kamera. Fra stillbilleder til 
lange film (maks. 25 minutter), kan du forevige 
dine minder i en højopløst og levende verden 
i 360°. Enkel visning af billeder og videoer ved 
at swipe og klemme sammen i app’en på din 
smartphone.

Ricohthetas 2.399,,-

Leg m
ed film

 og billeder
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A3 RGB Light Panel
Lyspanelet er perfekt til at undersøge 
gennemsigtige og gennemskinnelige 
objekter. Børnene vil elske at observere  
mønstre, former og farver på det slanke, 
lette og alligevel robuste lyspanel.  
Den overholder alle ISO/EN sikkerheds-
standarder.
SC00837  1.018,-

HUE HD Pro Kamera
HUE HD Pro kamera åbner en verden 
af muligheder for både børn og pæd-
agoger. HUE HD Pro kamera er både 
webcam, visualiser og dokument  
kamera i ét. Fås i fire flotte farver. 
 
PC0001 (Blå) 425,-

Polaroid ZIP Mobile Printer 
Print dine billeder direkte fra din smartphone eller tablet på højglans ZINK-papir i farver. Få nem 
forbindelse via Bluetooth med NFC. Fås i 4 farver – hvid, rød, sort og blå.
 
103713 (Hvid)  1.059,-

First Look Light Kit
Den helt store boks med over 
300 tilbehørsdele til lyspanelet. 
Børnene kan undersøge lys 
og gennemsigtighed med 
gennemskinnelige knapper, 
blomster, rektangler, 
sommerfugle, reflekterende 
kort, udklip af dyr og 
meget mere. Alt det til at 
stimulere børnenes 
kreative sans, tålmodighed 
og nysgerrighed. 
 
EY05425  488,-



Leg med
robotter
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Dash&Dot og Dash&Dot Robotterne       
Dash&Dot er to robotter, der kan programmeres til spændende 
og lærerige lege. De kommunikerer med hinanden gennem  
deres sensorer. Dash er den store, som kan køre og gøre alle 
de sjove ting, imens Dot ikke kan køre, men kan sende beskeder  
videre til Dash, og på den måde interagerer robotterne med  
hinanden . Du kan få dem til at flytte sig, lyse op, og lave lyde via 
en tablet eller smartphone. Wonderpack’en indeholder en række  
tilbehørsdele til Dash&Dot. Man kan bygge Lego på Dash eller  
bruge et Dozerblad, som kan få Dash til at rydde op, eller et Xylofon  
stativ, som kan få Dash til at spille en melodi. 

,  Forslag til aktiviteter
Få robotten til at gøre ting. Ved hjælp af appen Go kan børnene få 
robotterne til at sige lyde, danse, skifte farve med lyset eller styre 
Dash rundt som en fjernstyret bil. 

!  Læreplanstemaer
• Alsidig personlig udvikling • Sociale kompetencer 

 
Dash_and_Dot_pack 1.795,-
Dash_wonderpack 2.100,-

Leg m
ed robotter

Dash&Dot katapult
Med dette ekstra tilbehør til Dash kan du forvandle robot-
ten til et dyr, en varevogn og endda til et projektil-skydende 
maskine. Der medfølger tre bolde og 6 brikker, som gør det 
muligt at bygge sammen med LEGO klodser.

Dash_launcher 240,-
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Ozobot BIT 2.0
Den nye Ozobot BIT er en smart robot, der kan programmeres 
ved hjælp af visuelle koder eller blok-programmering.  
Robotten følger linjer eller streger, og med en indbygget 
sensor kan Ozobot registrere farver. På den måde kan 
man programmere Ozobot via tegnede farvekombinationer.

OZO-020101-02 (1 stk. Ozobot BIT) 398,-
OZO-020102-0102 (2 stk. Ozobot BIT) 750,- 
OZO-ClassroomKit (18 stk. Ozobot BIT)  8.695,-

Blue-Bot & Blue-Bot Klassesæt     
Blue-Bot er det nyeste produkt i robot-familien. Med Blue-Bot 
lærer eleverne simpel programmering. Med en gratis app kan 
du styre Blue-Bot og sende kommandoer til den via Bluetooth. 
Blue-Bot kan også anvendes uden iPad. Blue-Bot klassesæt in-
deholder 6 stk. genopladelige Blue-Bots.

 
EL00485 (1 stk. Blue-Bot)   735,-
EL00490 (6 stk. Blue-Bot og dockingstation) 3.596,-

Bee-Bot & Bee-Bot Klassesæt    
Lad de mindste lege sig klogere med robotter! Det er meget 
nemmere end du tror. Selv små børn lærer hurtigt at pro-
grammere Bee-Botten til at køre ud på “eventyr”. Den lille 
gule robot har 7 knapper på ryggen: frem, tilbage, venstre, 
højre, GO, pause og clear. HippoMini har sammensat en 
Bee-Bot - Startpakke med 1 stk. Bee-Boot, 4 aktivitets måtter,  
1 sæt af 49 sekvens kort, 10 stk. skjold, som kan klikkes af og 
på Bee-Bot. Pakken har alt hvad du behøver for at komme 
i gang med Bee-Bot. Læs mere om Bee-Bot-Startpakken på 
hippomini.dk

 
EL00363 (1 stk. Bee-Bot)  524,-
EL00399 (Bee-Bot – Startpakke) 1.245,-
EL00396  
(6 stk. Bee-Bot og dockingstation) 2.277,-

Tema-måtter til Bee-Bot og Blue-Bot

Blue-Bot Tactile Reader     
Med Blue-Bot Tactile Reader kan børnene programmere Blue-
Bot robotten på en ny, anderledes og sjov måde. De skal blot 
placere brikkerne i de ønskede sekvenser, trykke på Go-knap-
pen og se hvordan Blue-Bot udfører deres kommandoer.

 
IT01118  795,-

Ring til HippoMinis
konsulenter på 3316 3317

og hør om de forskellige pakker
- så finder vi det helt rigtige

til jeres behov!
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Sphero 2.0 – The Robotic Ball     
Sphero er det ultimative legetøj når du skal motivere børn til simpel  
programmering. Når Sphero er tilsluttet til din iPad eller iPhone, er mulighederne 
næsten uendelige med de mange gratis Apps, der allerede er udviklet. Lav 
forhindringsbaner, programmer din Sphero til at køre og og skifte farve.  
Se det omfattende undervisningsmateriale på hippomini.dk.   
S003RW 750,-

Sphero Ollie - Akrobatisk Robot     
Sphero Ollie er en robot, der styres med fingerspid-
serne. Tilslut den til din iPad eller iPhone og kør med 
den på parketgulve, ryatæpper, grusveje, grønne enge 
m.m. Med de grove dæk monteret har den en tophastig- 
hed på omkring 18 km/t. Kombinér dette med en 
yderst slidstærk krop, så har du et stykke legetøj til 
bogstaveligt talt enhver lejlighed. 
1B01ROW 640,-

Sphero Chariot     
Med Sphero Chariot kan du sætte din Sphero kugle 
i førersædet. Børnene kan bruge LEGO til at skabe 
deres helt egen fremtidsbil ved at bygge klodser på 
vognen. Fås i 3 farver – blå, sort og grøn.
ACH001BLK 149,-
Sphero 2.0 Nubby Cover     
Få bedre greb og mindre støj med  Sphero 2.0 Nubby 
cover. Fås i blå, gul og orange. 

 
ACB0OR (orange) 115,-

Flyv drone indendørs!      
Hubsan X4 Mini er en lille, smart drone med eminent 
flyvekontrol og styring. Dronen er ikke større end 
en håndflade og vejer under 100 gr. Dette gør den 
yderst manøvredygtig. Den kan både flyve indenfor  
og udenfor og egner sig godt til at gennemflyve  
opstillede forhindringsbaner, hvis man gerne vil udfordre  
børnenes pilotevner. 
HUB107 299,-

Hábrók Plus WiFi FPV Drone     
Hábrók Plus WiFi FPV Quadcopter er en lille, men rigtig god og
 velflyvende drone (quad) med indbygget kamera og masser af 
funktioner. Den kommer med indbygget WiFi og kan streame 
video direkte til din iOS eller Android smartphone mens du flyver. 
Den flyver både indendørs og udendørs, så længe der ikke er 
for meget vind. Hábrók Plus leveres flyveklar med sender, 
batteri og USB-lader.

HAB060215 

560,-

Leg m
ed robotter
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Suverænt til 
iPad

iLoud Højttalersystem      
Bærbart højttalersystem som fungerer trådløst eller med ledning. Tilsluttes via 
Bluetooth, lydkabel og direkte instrument indgang. Kvalitetslyden er perfekt til musik i store lokaler.  
Afspil musik direkte fra din iPad, smartphone eller streamingtjenester.
327872 1.495,-

PlayOsmo Genius  
PlayOsmo Genius er næste skridt i børns brug og leg med iPad. Et meget taktilt stykke legetøj med 
masser af læring og udfordringer på alle niveauer. Udfordr børnene til at løse forskellige opgaver på 
iPad. Du får alle 5 spil (Newton, Words, Masterpiece, Numbers og Tangram) med. PlayOsmo kobler IT 
med den fysiske verden på en helt unik måde og fremmer den kreative tænkning hos børnene.  

 
OSMO-Genius  848,-
OSMO-Numbers  260,-
OSMO  596,-
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iRig Voice 
Håndholdt mikrofon med masser af kulør til vokalen for iPad, iPhone eller Android 
enheder. Perfekt tilbehør til ens favorit musik eller karaoki app. Perfekt til at stimulere 
børnenes lyst til at synge og danse. iRig Voice er også ideel til f.eks. optagelse af historier  
og fortællinger eller et hvilket som helst andet audio materiale. Fås i 5 farver. – grøn, 
pink, hvid, gul og blå.

830554 (grøn)   247,-

iKlip Mini       
Få hænderne fri til at være kreativ! Med iKlip Mini har du en adapter til mikrofonstativ 
adapter, hvor du kan placere din iPad, iPhone eller iPod Touch. Udformningen med 
kugleleddet giver mulighed for at vinkle iPad’en, fuldstændig som du ønsker det.
Se flere modeller på hippomini.dk
229307 (iKlip Mini) 191,-

 
327867 (iKlip 2 til iPad mini) 231,- 

 
831319 (iKlip Xpand Stand) 399,-
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Vivitek Qumi Q6 - lille og kraftig 
800 Lumen Projektor

Qumi 6 er en funktionsrig multimedie lommeprojektor.
Med QUMI 6 har du mulighed for at tilkoble en række 

forskellige enheder, herunder digitale kameraer,
bærbare computere, smartphones, tabletter, USB-flashdrev.

Direkte fra 2,5 GB indbygget hukommelse eller WiFi er projek-
toren klar til at afspille billeder, dokumenter, videoer og lydfiler. 

WiFi forbindelsen giver mulighed for trådløs
deling fra Android og iOS. Fås i 7 farver.

157-QUMI6-BK
  5.800,-

Netkom MP50 Projektor
En smart HDMI mini projektor til iPad eller PC. God til møder på kontoret eller til 
brug i gruppearbejdet. Velegnet til både vuggestue, børnehave og skole.

PPX2330 1.650,-

Philips Pico Pix Lommeprojektor 
Philips Pico Pix Android-baserede lommeprojektor er den ulti-
mative multimedieenhed. Med 350 lumen, 720p HD-opløsning, 
Wi-Fi, Bluetooth-lyd og mange andre funktioner er denne Pico 
Pix en stærk følgesvend.

PPX4835 3.399,-

iPad og Laptop Ladeskab 
Nem og sikker opbevaring og opladning 
af iPad og bærbare.  Slut med kabler og 
opladere i diverse stikkontakter - her 
er det hele samlet i en pæn og sikker 
løsning. Skabene fås i mange størrelser,  
med og uden hjul og i flere farver.  
Skab med 10 rum med hasper passer  
perfekt til daginstitutioner, som ønsker 
sikker opbevaring og opladning af 10 
pc ére eller tablets. Se alle modeller på  
hippomini.dk
70835 4.895,-

Tilbehør 
med mere…
På hippomini.dk har vi et bredt 
udvalg af tilbehørsprodukter 

– alt fra diverse adaptere, 
kabler, SD kortlæsere og 

meget mere. Tag et kig på 
vores webshop eller ring til 
en af vores konsulenter på 
3316 3317, så finder vi det 

helt rigtige til dig.

Små produkter med 
stor effekt 



Spring over, 
hvor gærdet er lavest...

HippoMini    ·    Kirkestigaard    ·    Brønsholmvej 26    ·    2980 Kokkedal    ·    Telefon: 3316 3317    ·    hello@hippomini.dk    ·    CVR: 34877262 
HippoMini tager forbehold for evt. trykfejl, udsolgte varer og prisændringer. Alle priser i kataloget er ekskl. moms.

Hos HippoMini bestemmer du selv farten...
Vi følger tæt udviklingen af markedet for digitale lærings-
materialer og informerer dig løbende, så du er ordentlig klædt 
på til en beslutning, når timingen er rigtig for dig.

HippoMini hjælper dig med at vælge de rigtige produkter...
Vi kan hjælpe dig med at udvælge de digitale produkter, 
der passer bedst til din hverdag, samt giver det bedste 
læringsmæssige udbytte.

HippoMini sparer på forberedelsestiden...
Vi udvikler hele tiden aktiviteter, så det er nemt at komme 
i gang med produkterne – det sparer forberedelsestid 
og giver dig mere tid til det enkelte barn.

HippoMini gør dig klar til det digitale spring...
Vi udarbejder udførlige instruktioner i brugen af vores produkter 
– både som print og film.

Hos HippoMini går begejstring og viden hånd i hånd...
Vi supplerer begejstring for produkterne med 
kompetenceudvikling, så der opnås en langvarig pædagogisk 
gevinst. Vi skræddersyr kursus- og workshopforløb for 
pædagoger og lærere. 

HippoMini deler gerne erfaringer med dig...
Tilmeld dig vores nyhedsbrev via www.hippomini.dk, så er 
du sikker på at høre mere om de nyeste digitale produkter 
og pædagogiske projekter.

Læs mere om digitale læringsmaterialer på: www.hippomini.dk


