
ифрово потвърждение на
Ц
сигн
Възползвайт

на сигнала, 

родителско

Пълн
• Мин
• Пок
• Нас
• Све

Пълн
• Оси

Удоб
• Нас

ситу
 
ала
е се от пълната надеждност в резултат на цифровото потвърждение 

което дава възможност за непрекъсната връзка между бебето и 

то устройство с визуални и акустични индикатори за връзка.

о спокойствие
имални смущения от други бебефони
азва непрекъсната връзка между двете устройства.
тройване на силата на звука на родителското устройство според всякакви ситуации.
тва при необходимост от зареждане или подмяна на батериите.

а свобода на движение в къщата и наоколо
гурява сигурно приемане в и около дома ви

ство за вас и за детето ви
тройване на чувствителността към звук на устройството за бебето според всякакви 
ации
 

Philips
Аналогов бебефон

SCD463



 

Тунер/приемане/предаване
• Честотна лента: 40 675 - 40 690
• Пилотен тон: Цифров
• Максимален обхват: 200 м
• Брой канали: 16

Удобство
• Автоматично предупр. "извън обсег"
• Индикатор за изтощена батерия
• Индикатор за захранване
• Регулиране на силата на звука

Аксесоари
• AC/DC адаптер: 2x 9V постоянен ток 200mA
• Батерии: 4 x AA за устр. при бебето, 4 x AA за 

родителското устройство (не са вкл.)
• Ръководство за потребителя
• Ръководство за бързо инсталиране

Мощност
• Време на работа на батерии: 12 час(а)
•

Аналогов бебефон
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