
uas unidades dos pais
D
Ambos os pa

pais para libe

pais pequena

Tranq
• Míni
• Utili
• Indic
• Acen

Máxim
• Ago
• Unid
• Gara
• Mon
• Clip

Como
• Ajus

Palavr
• Brilh
is podem ficar constantemente em contacto com o bebé. Duas unidades dos 

rdade de movimentos sem perder o contacto com o bebé. Com unidade dos 

, móvel e recarregável, clipe para o cinto e confirmação de sinal digital.

uilidade total
mo de interferência de outros monitores
za luzes para indicar se o bebé faz ruído.
a uma ligação contínua entre as duas unidades.
de-se quando as pilhas precisam de ser recarregadas ou substituídas.

o de mobilidade dentro e em redor da casa
ra ambos os pais podem monitorizar o bebé
ade dos pais pequena e móvel para circular livremente pela casa.
nte uma óptima recepção dentro e em redor da casa
itorização recarregável e sem fios, em qualquer lugar
e para o cinto e fio para o pescoço para uma cómoda utilização mãos livres.

didade para si e para os seus filhos
te o volume e a sensibilidade do som de acordo com cada situação

as tranquilizadoras
o suave que conforta o bebé se acordar
 

Philips
Monitor analógico

SCD450



 

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Banda de frequência: 40.675 - 40.690 MHz
• Tom piloto: Digital
• Alcance máximo: 200 m
• Número de canais: 16

Comodidade
• Aviso automático de fora de alcance
• Indicação de carga
• Indicação de bateria fraca
• Indicador de ligado
• Luzes do nível sonoro
• Verificação do sistema: Luz de verificação das 

pilhas, Alarme de verificação do sistema, Luz de 
verificação do sistema

• Controlo do volume

Acessórios
• Transformador CA/CC: 3x 9 V CC 200 mA
• Pilhas: 3 x AAA pilhas recar., unidade pequena dos 

pais (incl.)
• Clipe para o cinto: Clipe para o cinto em ambas as 

unidades dos pais
• Carregador: Base de carga para unidade dos pais
• Estação de Base: Para a unidade pequena dos pais
• Manual do Utilizador
• Guia de Iniciação Rápido

Potência
• Tempo de funcionamento a pilhas: 12 hora(s)
•

Monitor analógico
  

Especificações

Data de publicação  
2008-12-10

Versão: 2.2

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos 
detentores. 

www.philips.com
SCD4

Produto

16 canais
Mínimo de 

Unidade 
Permite-lhe
pequenas d
bebé precis

Alcance d
Garante um
casa

Unidade 
Monitorizaç
lugar

Luz de pr
Brilho suave
50

s em de

interferênci

dos pais p
 circular livr
imensões, m
ar de si.

e até 200
a óptima r

dos pais s
ão recarreg

esença tr
 que confo
a de outros monitores

equena e móvel
emente pela casa graças às 
as continuar a ouvir se o seu 

 m
ecepção dentro e em redor da 

em fios
ável e sem fios, em qualquer 

anquilizadora
rta o bebé se acordar
staque

http://www.philips.com

