
Analóg monitor

SCD468

Kompakt és újratölthető szülői egység
töltőállvánnyal

Élvezze a határtalan szabadságot és mobilitást a házon belül és környékén a kis, hordozható és újratölthető

szülői egységnek és övcsipeszének köszönhetően. A készülék kis méretének köszönhetően szabadon mozoghat

a ház körül, mégis hallja, ha gyermekének szüksége van Önre. Digitális jel-visszaigazolás.

Teljes nyugalomban

Minimális a más babaőrök okozta interferencia

Fénnyel jelzi, ha a gyermek hangot ad.

Jelzi a két egység közti folyamatos kapcsolatot.

Világít, amikor az akkumulátorok töltésére vagy cseréjére van szükség.

Tökéletes mobilitás a házban és a ház körül

A kisméretű, mobil szülői egységgel szabadon mozoghat a ház körül.

Biztonságos vételt biztosít a házban és a ház körül

Újratölthető, vezeték nélküli felügyelet bárhol

Övcsipesz és nyakpánt, hogy kezeit szabadon használhassa.

Kényelem Önnek és gyermekének

Állítsa be a szülői egység hangerejét az adott helyzetnek megfelelően

Állítsa a bébiegység érzékenységét az adott helyzetnek megfelelően

Megnyugtató szavak

Lágy fény biztonságérzetet ad ébredéskor



Analóg monitor SCD468/00

Fénypontok Műszaki adatok

16 csatorna

Minimális a más babaőrök okozta interferencia

Kisméretű, mobil szülői egység

Kis méretének köszönhetően szabadon

mozoghat a ház körül, mégis hallja, ha

gyermekének szüksége van Önre.

Akár 200 m hatósugár

Biztonságos vételt biztosít a házban és a ház

körül

Vezeték nélküli szülői egység

Újratölthető, vezeték nélküli felügyelet bárhol

Megnyugtató éjszakai fény

Lágy fény biztonságérzetet ad ébredéskor

 

Hangolóegység/Vétel/Adás

Frekvenciasáv: 40,675 - 40,690 MHz

Vezérjelek száma: 16

Vezérjel: Digitális

Maximális hatósugár: 200 m

Csatornák száma: 16

Kényelem

Automatikus figyelmeztetés a vételkörzeten

kívül

Akkumulátortöltés jelzőfény

Alacsony akkutöltöttség jelzőfény

Bekapcsolás jelzőfény

Hangerőszabályzás

Tartozékok

Váltóáram/egyenáram adapter: 2 x 9 V DC

200 mA

Elemek: 3 db AAA újratölthető akkum., szülői

egység (a csomagban)

Övcsat: Övcsat a szülői egységen

Felhasználói kézikönyv

Gyors áttekintő útmutató

Tápkapcsoló

Üzemidő akkuval: 12 óra
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