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Luister zonder storing
naar uw baby
Deze digitale Philips-babyfoon met DECT-technologie laat geen storingen toe van
andere apparaten. De babyfoon heeft een LCD-display waarop de temperatuur in de
babykamer wordt weergegeven en een optie waarmee u uit vijf slaapliedjes kunt
kiezen.
Betrouwbaarheid en gemoedsrust
• Vergeet interferentie, storingen of luistervinken
• Privacy verzekerd, zodat anderen u niet kunnen horen
• Licht op wanneer batterij moet worden opgeladen of vervangen
• Automatische selectie van vrij kanaal uit 120 kanalen.
• DECT System Link controleert de verbinding voortdurend.
• Inclusief twee AC-stroomadapters.
• Back-up voeding via een batterij, in geval van een stroomstoring.
Gemak voor u en uw kind
• Centrale bediening via de ontvanger
• Deze microfoon van hoge kwaliteit heeft een instelbare gevoeligheid
Uw baby geruststellen
Zekerheid terwijl uw baby slaapt
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DECT-babyfoon
Technische specificaties

Tuner/ontvangst/transmissie
• Frequentieband: DECT
• Automatic channel selection
• Aantal kanalen: 120

Accessoires
•
•
•
•
•
•

Batterijen: 4 x AA zender niet meegeleverd
AC/DC-adapter: 2 x 9 V DC 300 mA
Riemclip: Riemclip op ontvanger
Oplader: Oplaadstation voor ontvanger
Gebruikershandleiding
Batterijen: NiMH-batterijen ontvanger
meegeleverd

Convenience

• Melding bij buiten bereik

Productkenmerken
•
•
•
•

Indicatie 'batterij bijna leeg'
Nachtlampje
Visuele geluidsindicatie
Systeemcontrole: Batterijcontrolelampje,
Systeemalarmlampje, Systeemcontrolelampje
• Indicatie 'batterij wordt opgeladen'

Voeding
•
•
•
•

Oplaadtijd: 12 u
Stroomvoorziening: AC/DC-adapter
Oplaadbaar
Gebruiksduur met batterij: 12 u

Technische specificaties

• Temperatuurbereik in bedrijf: 0 °C - 40 °C °C
• Bereik opslagtemperatuur: -20 °C tot 60 °C °C

Geen interferentie
Dankzij de hoogwaardige digitale DECT-technologie
voor draadloze telefoons hoort u de baby via een
duidelijke verbinding zonder interferentie. Andere
draadloze apparaten storen de verbinding niet, zodat er
zich geen onderbrekingen voordoen en niemand anders
kan meeluisteren.
120 kanalen
De babyfoon zoekt voortdurend naar kanalen en
selecteert automatisch een kanaal dat vrij is van andere
babyfoons, taxi's, politieradio's, enz.
Privacy verzekerd
Uw privacy is verzekerd dankzij een veilig kanaal tussen
de zender en ontvanger. Zo blijven uw dierbare
momenten met uw baby privé.

•

Eenzijdige besturing
Unieke en revolutionaire nieuwe manier om de
babyfoon te bedienen vanaf het punt waar u zich
bevindt. Geniet van een maximaal gebruiksgemak,
omdat u de babyfoon kunt bedienen waar u ook bent.
DECT System Link
De voortdurende geheel digitale 2-weg
systeemverbinding toont dat er een verbinding is en er
klinkt een alarm als de verbinding is verbroken.
Visuele geluidsindicatie
Soms is het gemakkelijk als u kunt 'zien' of uw baby
geluiden maakt. Deze rij lampjes geeft dit duidelijk aan.
5 slaapliedjes
Keuze uit 5 slaapliedjes voor het in slaap sussen van de
baby.
Controle kamertemperatuur
De kamertemperatuur wordt voortdurend gemeten en
weergegeven op de zender in de babykamer en op de
ontvanger.
Terugspreekfunctie
U hoeft niet altijd naar uw baby toe te gaan. Met de
terugspreekfunctie kunt u via de ontvanger praten om
de baby gerust te stellen.
Nachtlampje
Het zacht gloeiende nachtlampje stelt de baby op zijn
gemak en zorgt voor een herkenningspunt in het
donker.
Oplaadbare batterijen
Geniet van het gemak van oplaadbare batterijen.
Draagbare ontvanger
Met de verstelbare riemclip kunt u de ontvanger met u
meenemen, waar u ook heen gaat.
Indicatie laag batterijniveau
U weet op tijd wanneer u de batterijen opnieuw moet
opladen of vervangen.
Breed bedieningsbereik
U kunt de ontvanger in en om het huis gebruiken, met
binnen een bereik van maximaal 50 meter en buiten
een bereik van maximaal 300 meter (in ideale situatie
met heldere lucht).
Instelbare gevoelige microfoon
U kunt de gevoeligheid van de microfoon zelf instellen
zodat u alleen de gewenste geluiden hoort.
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Twee AC-stroomadapters
Met de twee AC-stroomadapters kunt u zowel de
zender als de ontvanger op netstroom aansluiten om
batterijen te besparen.

