
Dodatečná rodičovská jednotka
pro dětskou chůvičku

 
Samostatná dětská jednotka
SCD485/486

 

SCD484/00 Další spojení s vaším dítětem
Rodičovská jednotka navíc pro lepší flexibilitu

Naše řada analogových elektronických chův AVENT poskytuje mimořádně čistý

zvuk s možností ovládání hlasitosti, kontrolky a spojení reagující na zvuk a

indikátory vybité baterie. Díky nim si můžete být jistí, že, až vás vaše dítě bude

potřebovat, budete o tom vědět.

Mimořádně zřetelný zvuk

Nastavitelné kanály přispívají k odstranění rušení

Proměnlivé ovl. hlasitosti umožňuje zaslechnout každé zasmání nebo zamumlání

Spolehněte se, i když jste v pohybu

Dodatečná přenosná rodičovská jednotka s dosahem až 150 m

Kontrolky reagující na zvuk zajišťují informace o zvucích dítěte

Kompatibilní se standardními modely SCD485 a SCD486

Tuto dodatečnou rodičovskou jednotku snadno připojíte ve dvou krocích



Dodatečná rodičovská jednotka pro dětskou chůvičku SCD484/00

Přednosti Specifikace

Nastavitelné kanály

40Mhz analogová technologie nabízí možnost

úpravy nastavení kanálů, což přispívá

k odstranění rušení a zajištění zřetelnějšího

spojení s vaším dítětem

Ovl. hlasitosti a tlačítko pro ztlumení

Upravte hlasitost rodičovské jednotky tak,

abyste slyšeli každé cinknutí. Můžete také

sledovat bez zvuku pomocí funkce ztlumení.

Kontrolky reagující na zvuk vám dají vědět, že

vás vaše dítě potřebuje.

Provozní dosah

Tato dodatečná rodičovská jednotka s dosahem

až 150 m vám pomůže zůstat ve spojení

s dítětem i v případě, že jste od jeho pokoje

daleko

Kontrolky reagující na zvuk

Kontrolky se aktivují v případě, že vaše dítě

vydá zvuk. I při zeslabeném nebo ztlumeném

zvuku tedy budete vědět, že vás vaše dítě

potřebuje

Použití se standardními modely

Chcete-li dosáhnout dokonalé mobility, lze

tuto dodatečnou rodičovskou jednotku spojit

s kteroukoli z našich standardních analogových

dětských chůviček (modely SCD485 nebo

SCD486)

Snadné přip. a zprovoz. ve dvou krocích

Další mobility u vás doma dosáhnete ve dvou

snadných krocích. Stačí zapnout dodatečnou

rodičovskou jednotku a dětskou jednotku,

vybrat stejný kanál, a jakmile uvidíte zelenou

kontrolku, můžete jít!

 

Spotřeba

Provozní doba při napájení baterií: 6 hodina

(hodiny)

Napájení: 110–240 V

Tuner/příjem/vysílání

Frekvenční pásmo: 40 Mhz, analogové

Počet kanálů: 2

Příslušenství

Napájecí adaptér: Ano

DFU/ uživatelská příručka: Ano

Pohodlí

Indikace vybité baterie: Ano

Automatická výstraha při překročení dosahu:

Ano

Ovládání hlasitosti: Ano

Kontrolky úrovně zvuku: Ano

Technické údaje

Rozsah provozní teploty: 10 - 40 °C

Rozsah teploty při uskladnění: 10 - 40 °C

Logistické údaje

Rozměry balení F (Š x V x H):

120 x 100 x 300 mm

Stupně vývoje

Stupně: 0–6 měsíců
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