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SCD450
Kaksi laitetta vanhemmille

Nyt molemmat vanhemmat voivat olla yhteydessä vauvaan. Kaksi vanhemman yksikköä 
takaavat vapaan liikkuvuuden ja yhteyden lapseen. Pieni, kannettava ja ladattava 
vanhemman yksikkö, vyöpidike ja signaalinvahvistus.

Täydellinen varmuus
• Ei häiriöitä muista laitteista
• Laitteen merkkivalot ilmoittavat, kun lapsi ääntelee.
• Ilmaisee jatkuvan yhteyden kahden yksikön välillä.
• Merkkivalo syttyy, kun akku on ladattava tai paristot vaihdettava.

Erinomainen liikkumisvapaus kotona
• Nyt kumpikin vanhemmista voi valvoa vauvaa
• Pieni, kannettava vanhemman yksikkö: voit liikkua vapaasti kotonasi.
• Takaa häiriöttömän vastaanoton kotona ja sen lähistöllä
• Langaton, ladattava valvontalaite kaikkialla käytettäväksi
• Vyöpidike ja kaulahihna antavat liikkumisen vapautta.

Käyttömukavuutta sinulle ja lapsellesi
• Säädä äänenvoimakkuus ja ääniherkkyys tilanteeseen sopivaksi

Rauhoittavia sanoja
• Pehmeä valonhohde rauhoittaa lasta
 



 16 kanavaa
Ei häiriöitä muista laitteista

Pieni, kannettava vanhemman yksikkö

Voit kulkea vapaasti eri puolilla taloa ja silti kuulet, 
kun lapsesi tarvitsee sinua.

Käyttöetäisyys jopa 200 m
Takaa häiriöttömän vastaanoton kotona ja sen 
lähistöllä

Langaton vanhemman yksikkö
Langaton, ladattava valvontalaite kaikkialla 
käytettäväksi

Rauhoittava yövalo

Pehmeä valonhohde rauhoittaa lasta
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Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Taajuuskaista: 40 675 - 40 690 MHz
• Ohjausääni: Digitaalinen
• Enimmäiskantama: 200 m
• Kanavien määrä: 16

Käytön mukavuus
• Automaattinen kantoaluevaroitus
• Latausilmaisin
• Lataus vähissä -ilmaisin
• Virranilmaisin
• Äänenvoimakkuuden merkkivalot
• Järjestelmän suorittama tarkistus: Akun 

merkkivalo, Järjestelmätarkistuksen hälytin, 
Järjestelmätarkistuksen valo

• Äänenvoimakkuuden säätö

Lisätarvikkeet
• Verkkolaite: 3 x 9 V DC 200mA
• Paristot: 3 x AAA (ladattava), pieni vanhemman 

yksikkö (mukana)
• Vyöpidike: Vyöpidike kummassakin vanhemman 

laitteessa
• Laturi: Latausteline vanhempien laitteessa
• Telakointiasema: Pienikokoiselle vanhemman 

yksikölle
• Käyttöopas
• Pikaopas

Virta
• Käyttöaika akkuvirralla: 12 tunti(a)
•
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