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Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Banda de frequência: 40.675 - 40.690 MHz
• Número de tons piloto: 4
• Tom piloto: Digital
• Alcance máximo: 200 m
• Número de canais: 4

Comodidade
• Aviso automático de fora de alcance
• Indicação de bateria fraca
• Indicador de ligado
• Controlo do volume

Acessórios
• Transformador CA/CC: 9 V CC 200mA
• Pilhas: 4 x AA unidade do bebé não incl.
• Clipe para o cinto: Clipe para o cinto na unidade 

dos pais
• Manual do Utilizador
• Guia de Iniciação Rápido

Potência
• Tensão da bateria: 4,8 V
• Alimentação eléctrica: 230 V
• Tempo de funcionamento a pilhas: 12 hora(s)
•

Monitor analógico
  

Especificações

Data de publicação  
2008-12-10

Versão: 2.2

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos 
detentores. 

www.philips.com
SCD4

Produto

Confirma
Indica uma
unidade do
audíveis.

É compat
Para uma f

4 canais
Para uma i

Luzes de
Por vezes é 
Esta fila de
visual.
69

s em de

ção de si
 ligação con
s pais, com 

ível com
lexibilidade 

nterferência

 nível de s
uma grande
 luzes prop
nal digital
tínua entre a unidade do bebé e a 
indicadores de ligação visíveis e 

 telefones fixos e móveis
total

 reduzida

om na unidade dos pais
 ajuda 'ver' o som feito pelo bebé. 

orciona uma óptima indicação 
staque

http://www.philips.com

