
 

Philips
Analog babyalarm

SCD468
Kompakt og genopladelig forældreenhed

med opladeenhed
Nyd ultimativ frihed og bevægelighed i og rundt om huset med den lille, mobile og 
genopladelige forældreenhed med bælteclips. Gå frit rundt i huset, mens du stadig kan 
høre, om din baby har brug for dig. Også med digital signalbekræftelse.

Ro i sindet
• Minimal interferens fra andre monitorer
• Lysdioder indikerer babys lyde.
• Indikation af konstant forbindelse mellem de to enheder.
• Lyser, når batterierne skal oplades eller udskiftes.

Høj mobilitet i og omkring huset
• Lille, bærbar forældreenhed giver dig optimal bevægelsesfrihed.
• Sikrer sikker modtagelse i og rundt om huset
• Genopladelig, trådløs overvågning overalt
• Bælteclips og halsstrop sikrer fuld bevægelsesfrihed.

Praktisk for dig og dit barn
• Justér lydstyrken i forældreenheden, så den passer til situationen.
• Juster babyenhedens følsomhed, så den passer til alle situationer

Beroligende ord
• Blødt lys beroliger babyen, hvis den vågner
 



 16 kanaler
Minimal interferens fra andre monitorer

Lille, bærbar forældreenhed

Ekstraordinær lille forældreenhed gør det muligt for 
dig at bevæge dig omkring og stadig være sikker på at 
kunne høre din baby.

Rækkevidde op til 200 m
Sikrer sikker modtagelse i og rundt om huset

Trådløs forældreenhed
Genopladelig, trådløs overvågning overalt

Beroligende natbelysning

Blødt lys beroliger babyen, hvis den vågner
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Tuner/modtagelse/transmission
• Frekvensbånd: 40.675 - 40.690 MHz
• Pilottoner: 16
• Pilottone: Digital
• Maks. rækkevidde: 200 m
• Kanaler: 16

Komfort
• Advarsel om svigtende forbindelse
• Indikator for batteriopladning
• Indikator for batteriniveau
• Strømindikator
• Lydstyrke

Tilbehør
• Lysnetadapter: 2 x 9 V DC/200 mA
• Batterier: Pakke med 3 stk. genopladelige AAA-

batterier, forældreenhed (inkl.)
• Bælteclips: Bælteclips på forældreenhed
• Brugervejledning
• Lynhåndbog

Strøm
• Drifttid på batteri: 12 h
•
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