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Analog monitor

SCD468
Kompakt og oppladbar foreldreenhet

med ladestativ
Nyt friheten av å kunne bevege deg fritt i og rundt huset med den lille, mobile og 
oppladbare foreldreenheten med belteklemme. Du kan bevege deg fritt rundt i huset, 
men fremdeles høre når babyen din trenger deg. Med digital signalbekreftelse.

Fullstendig ro i sjelen
• Minimal forstyrrelse fra andre monitorer
• Bruker lys for å vise om babyen lager lyd.
• Viser en kontinuerlig forbindelse mellom de to enhetene.
• Tennes når batteriet må lades opp eller skiftes.

Uovertruffen mobilitet i og rundt huset
• Liten, mobil foreldreenhet, slik at du fritt kan bevege deg rundt i huset.
• Sørger for godt mottak i og rundt huset
• Oppladbar, trådløs overvåking hvor som helst
• Belteklemme og halsbånd for håndfri bruk.

Praktisk for deg og barnet
• Juster volumet på foreldreenheten etter alle situasjoner.
• Juster følsomheten i babyenheten etter alle situasjoner

Beroligende ord
• En svak glød som beroliger babyen hvis han/hun våkner
 



 16 kanaler
Minimal forstyrrelse fra andre monitorer

Liten, mobil foreldreenhet

Siden enheten er så liten, kan du bevege deg fritt 
rundt i huset og samtidig høre babyen når den 
trenger deg.

Rekkevidde på opptil 200 m
Sørger for godt mottak i og rundt huset

Trådløs foreldreenhet
Oppladbar, trådløs overvåking hvor som helst

Beroligende nattlys

En svak glød som beroliger babyen hvis han/hun 
våkner
SCD468/00
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Tuner/mottak/overføring
• Frekvensbånd: 40 675–40 690 MHz MHz
• Antall pilottoner: 16
• Pilottone: Digital
• Maksimal rekkevidde: 200 m
• Antall kanaler: 16

Anvendelighet
• Automatisk utenfor rekkevidde-advarsel
• Batteriladeindikasjon
• Indikator for lavt batteri
• Strøm på-indikasjon
• Volumkontroll

Tilbehør
• AC/DC-adapter: 2x 9 V DC 200 mA
• Batterier: 3 x AAA oppladbar batteripakke, 

foreldreenhet (inkl.)
• Belteklemme: Belteklemme på foreldreenhet
• Bruksanvisning
• Hurtigstartveiledning

Strøm
• Driftstid på batteri: 12 time(r)
•
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