
Analóg babaőr -
extra szülői egység

Babaőrzők

 
Különálló bébiegység –
SCD485/486

 

SCD484/00

Még egy kötődési szál kisbabájához
Ráadás szülői egység a megnövelt rugalmasságért

Analóg babaőrzőink új termékcsaládja különlegesen tiszta hangzást nyújt Önnek a

szabályozható hangerő-beállítással, hanggal aktiválható fénnyel és kapcsolattal,

valamint alacsony akkumulátortöltöttség-jelzővel, hogy Ön mindig tudjon róla, ha

kisbabájának szüksége van Önre.

Kristálytiszta hang

Módosítható csatornabeállítások az interferencia kiküszöbölése érdekében

Hangerőszabályzás, hogy minden hangot meghalljon

Teljes nyugalom, utazás közben is

Extra kézi szülői egység akár 150 m-es hatótávolsággal

Hangra aktiválódó fényjelzések a hangjelzések észleléséhez

Kompatibilis a SCD485 és SCD486 modellekkel

Az extra szülői egység két lépésben könnyen csatlakoztatható



Analóg babaőr - extra szülői egység SCD484/00

Fénypontok

Módosítható csatornabeállítások

A 40Mhz-es analóg technológia módosítható

csatornabeállításokat nyújt az interferencia

kiküszöbölésére, hogy tisztábban hallhassa

kisbabáját

Hangerőszabályzás és némítás

Állítsa be a hangerőt, hogy minden apró

kacagást, gőgicsélést és csuklást meghalljon.

Hang nélkül is figyelheti kisbabáját a némítás

funkcióval. A hangra érzékeny jelzőfény jelzi,

ha gyermekének szüksége van Önre.

Működési tartomány

Az extra szülői egység akár 150 m-es

hatótávolságának köszönhetően Ön a

bölcsődétől távol is kapcsolatban maradhat

gyermekével

Hangra aktiválódó fényjelzések

Ha gyermeke hangot ad ki, a jelzőfény

aktiválódik, így Ön akkor is tudni fogja, hogy

kisbabájának szüksége van Önre, ha a

készülék le van halkítva vagy némítva.

Normál modellekkel használható

A határtalan mobilitás érdekében ez az extra

szülői egység összeköthető a normál, SCD485

vagy SCD486 típusú analóg babaőr-

modellekkel

2 egyszerű lépés

Extra rugalmasság az Ön otthonában 2 könnyű

lépéssel. Egyszerűen csak kapcsolja be az

extra szülői egységet és a bébiegységet,

válassza ki mindkettőn ugyanazt a csatornát,

és ha felgyullad a zöld jelzőfény, az extra

egység használatra kész!

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes

figyelmeztetés nélkül változhatnak.

Minden védjegy a Koninklijke Philips

N.V. céget, vagy az illető

jogtulajdonost illeti

Kiadás dátuma

2019‑06‑24

Verzió: 2.8.1

EAN: 87 10103 55026 6

www.philips.com

http://www.philips.com/

