Philips
Analoge babyfoon

SCD469

Laat uw telefoon automatisch
overgaan
Functioneert als een normale babyfoon. Op bepaalde momenten hebt u echter die extra
vrijheid nodig, bijvoorbeeld in de tuin, die u met een normale babyfoon niet hebt. Met de
inbelmodus kunt u eenvoudig overschakelen naar de belmodus
Volledige gemoedsrust
• Neem de telefoon op en luister naar uw kind
• Vergroot het ontvangstbereik naar een bijna onbeperkte afstand
• Geeft aan dat er een continue verbinding is tussen beide units.
• Voor volledige flexibiliteit
• Voor minder interferentie
Optimale mobiliteit in en om het huis
• Bij gebruik als normale babyfoon, in de open lucht
• Oplaadbare ouderunit voor minimaal 24 uur toezicht.
Gemak voor u en uw kind
• Visuele babygeluiden, zelfs als het geluid uit staat
• Biedt de mogelijkheid om te praten tegen uw baby

SCD469

Analoge babyfoon
Specificaties

Productkenmerken

Tuner/ontvangst/transmissie
•
•
•
•
•

Frequentieband: 40.675 - 40.690 MHz
Aantal indicatietonen: 4
Indicatietoon: Digitaal
Maximaal bereik: 200 m
Aantal kanalen: 4

Gebruiksgemak
•
•
•
•

Melding bij buiten bereik
Indicatie 'batterij bijna leeg'
"Apparaat aan"-indicatie
Volumeregeling

Accessoires

• AC/DC-adapter: 9 V DC 200 mA
• Batterijen: 4 AA-batterijen voor babyunit niet
inbegrepen
• Riemclip: Riemclip op de ouderunit
• Gebruikershandleiding
• Snelstartgids

Voeding

• Accuvermogen: 4,8 V
• Stroomvoorziening: 230 V
• Gebruiksduur met batterij: 12 uur
•
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Digitale signaalbevestiging
Geeft met zichtbare en hoorbare verbindingssignalen aan
dat er een continue verbinding is tussen de baby- en
ouderunit.
Werkt in combinatie met vaste en mobiele
telefoons
Voor volledige flexibiliteit
4 kanalen
Voor minder interferentie
Geluidsniveaulampjes op ontvanger
Soms is het fijn om uw baby te 'zien' als u een geluid
hoort. Deze rij met lampjes zorgen voor een duidelijke
visuele indicatie.

