
Analog babyvakt

SCD450

Två föräldraenheter
Båda föräldrarna kan hålla kontakt med barnet hela tiden. Två föräldraenheter för rörelsefrihet utan att förlora

kontakten med barnet. Med liten, bärbar och laddningsbar föräldraenhet, bälteshållare och digital

signalbekräftelse.

Känn dig helt trygg

Minimal störning från andra enheter

Har lampor som visar om barnet ger ifrån sig ljud.

Anger en kontinuerlig anslutning mellan de två enheterna.

Tänds när batteriet behöver laddas eller bytas ut.

Fullständig rörlighet i och runt huset

Nu kan båda föräldrarna övervaka barnet

Liten, bärbar föräldraenhet så att du kan röra dig fritt i huset

Garanterar säker mottagning i och runt huset

Laddningsbar, sladdlös övervakning var som helst

Bältesklämma och halsrem för fullständig bekvämlighet.

Bekvämlighet för dig och ditt barn

Justera volymen och ljudkänsligheten så att de passar alla tillfällen

Lugnande ord

Dämpat ljus lugnar barnet om det vaknar



Analog babyvakt SCD450/00

Funktioner Specifikationer

16 kanaler

Minimal störning från andra enheter

Liten, bärbar föräldraenhet

Tack vare det lilla formatet kan du röra dig fritt

runt i huset och fortfarande höra när ditt barn

behöver dig.

Upp till 200 m räckvidd

Garanterar säker mottagning i och runt huset

Sladdlös föräldraenhet

Laddningsbar, sladdlös övervakning var som

helst

Lugnande nattlampa

Dämpat ljus lugnar barnet om det vaknar

 

Mottagare/mottagning/sändning

Frekvensband: 40,675 - 40,690 MHz

Pilotton: Digital

Maximal räckvidd: 200 m

Antal kanaler: 16

Bekvämlighet

Automatisk räckviddsvarning

Indikering vid batteriladdning

Indikator för låg batterinivå

Strömindikator

Ljudnivålampor

Systemkontroll: Lampa för batterikontroll,

Larm för systemkontroll, Lampa för

systemkontroll

Volymkontroll

Tillbehör

AC/DC-adapter: 3 x 9 V DC 200 mA

Batterier: 3 x laddningsbara AAA-batterier,

liten föräldraenhet (medföljer)

Bälteshållare: Bälteshållare på båda

föräldraenheterna

Laddare: Laddningsenhet för föräldraenhet

Dockningsstation: För liten föräldraenhet

Bruksanvisning

Snabbstartshandbok

Effekt

Drifttid för batteri: 12 timmar
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