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Visuele geluidsindicatie
Oplaadbare draadloze babyfoon voor extra gemak.
Gemak voor u en uw kind
• Laadt de batterijen op zodat deze klaar zijn voor gebruik
• Maakt het instellen van het gewenste volume eenvoudiger
• Deze lampjes geven het volume van de babygeluiden weer
• Bespaar geld met de oplaadbare ontvanger en de oplader
Betrouwbaarheid en gemoedsrust
• Meer kanalen verminderen de interferentie
• De analoge piloottoon minimaliseert interferentie van andere apparaten
Flexibiliteit wanneer u uw kind in de gaten houdt
• Neem de ontvanger overal mee in en om het huis
• Maximaal bereik tussen de units zonder obstakels
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Babyfoon
Technische specificaties

Tuner/ontvangst/transmissie
•
•
•
•
•

Frequentieband: 40,675 - 40,690 MHz
Aantal piloottonen: 4
Piloottoon: Analoog
Maximumbereik: 150 m
Aantal kanalen: 2

Convenience
•
•
•
•
•

Indicatie 'batterij wordt opgeladen'
Indicatie 'batterij bijna leeg'
"Apparaat aan" indicatie
Visuele geluidsindicatie
Volumeregeling

Productkenmerken

Accessoires

• AC/DC-adapter: 2 x 9 V DC 200 mA
• Batterijen: 4 x AA zender niet meegeleverd
• Batterijen: NiMH-batterijen ontvanger
meegeleverd
• Riemclip: Riemclip op ontvanger
• Oplader: Oplaadstation voor ontvanger
• Gebruikershandleiding

Voeding
•
•
•
•

Batterijvoltage: 4,8 V
Oplaadtijd: 14 uur u
Gebruiksduur met batterij: 12 u
Oplaadbaar

Visuele geluidsindicatie
Soms is het gemakkelijk als u kunt 'zien' of uw baby
geluiden maakt. Deze rij lampjes geeft dit duidelijk aan.
Oplaadbare ontvanger
Wanneer u de ontvanger op de oplader plaatst, worden
de batterijen automatisch opgeladen. De ontvanger is
dus altijd klaar voor gebruik.
Bereik in de open lucht
In de open lucht en zonder obstakels is de veilige
afstand tussen de zender en ontvanger groter dan
binnenshuis. U kunt de ontvanger dus meenemen in de
tuin of naar de buren zonder dat u de verbinding
verliest.

•

Oplader
Als de ingebouwde oplader van het basisstation volledig
is opgeladen, kunt u zich vrij in huis bewegen en de
ontvanger meenemen om in contact te blijven met uw
baby. De lader is ook een handige plaats om de
ontvanger te bewaren en zorgt dat de ontvanger altijd
klaar is voor gebruik.
Aantal kanalen
Doordat u kunt kiezen uit verschillende kanalen, hebt u
minder last van interferentie en geluiden van andere
babyfoons in de buurt.
Volumeregeling
Met een handige draaiknop kunt u het volume op het
gewenste geluidsniveau instellen.
Gebruik in en om het huis
U verliest nooit de verbinding met de zender wanneer u
de ontvanger meeneemt in en om het huis, zodat u de
baby steeds in het oog kunt houden en snel kunt
reageren wanneer uw kind roept.
Analoge piloottoon
Een speciaal signaal dat samen met het audiosignaal
wordt verzonden om de kans op interferentie van
andere draadloze apparatuur te verkleinen.
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