
Analog babyalarm

 

1 forældreenhed

 

SCD485/00 Den vigtige forbindelse til din baby
Babyalarm til dag og nat

Vores nye udvalg af analoge Avent-babyalarmer giver dig ultraklar lyd med

lydstyrkejustering, lydaktiverede lys og indikatorer for signalstyrke og

batteriniveau, så du kan være helt sikker på, at du kan høre det, når din baby har

brug for dig.

Ultraklar lyd

Justerbare kanalindstillinger er med til at forhindre interferens

Variabel lydstyrkekontrol, så du kan høre både pludren og mumlen

Tryghed på farten

Smart håndholdt enhed med en rækkevidde på op til 150 m

Lydaktiverede lys sikrer, at du er opmærksom på barnets lyde

Enkle lys og lyde giver dig besked om, at du er tilsluttet

Tilslut nemt en ekstra forældrenhed for at få maksimal mobilitet



Analog babyalarm SCD485/00

Vigtigste nyheder Specifikationer

Justerbare kanalindstillinger

40 Mhz analog teknologi giver justerbare

kanalindstillinger, der hjælper med at undgå

interferens og dermed få en mere klar

forbindelse til dit barn

Lydstyrkekontrol med lydløs-funktion

Juster lydstyrken på din forældreenhed, så du

kan høre hver lille latter, gurglen eller hik. Du

kan også overvåge uden lyd ved at bruge den

lydløse funktion. De lydaktiverede

lysindikatorer viser dig, når dit barn har brug for

dig.

Dækningsområde

Hold forbindelsen til dit barn, selv når du er

langt fra børneværelset, med denne elegante,

håndholdte, batteridrevne forældreenhed med

en rækkevidde på op til 150m

Lydaktiverede lys

Lysindikatorerne aktiveres, når dit barn giver

lyd fra sig, så selv med lydstyrken indstillet lavt

eller på lydløs, får du besked, når dit barn har

brug for dig

Indikatorer for link og lavt batteri

For at du kan føle dig tryg, fortæller lys- og

lydindikatorerne dig, hvornår du har forbindelse

og er inden for rækkevidde, og de minder dig

om, når det er tid til at skifte batteriet i

forældreenheden, så du ikke pludselig står

uden strøm.

Tilslut nemt ekstra forældreenheder

Tilslut flere forældreenheder i 2 nemme trin, så

du får ekstra mobilitet i og omkring dit hjem.

Ekstra forældreenheder sælges separat

(SCD484)

Strøm

Drifttid på batteri: 6 time(r)

Strømforsyning: 110-240 V

Tuner/modtagelse/transmission

Frekvensbånd: 40 Mhz analog

Kanaler: 2

Tilbehør

Lysnetadapter

DFU/Brugervejledning

Komfort

Indikator for batteriniveau

Lydstyrke

Advarsel om svigtende forbindelse

Indikatorer for lydniveau

Tekniske specifikationer

Temperaturområde (drift): 10 - 40 °C

Temperaturområde (opbevaring): 10 - 40 °C

Logistiske data

Mål på F-box (B x H x D): 200 x 100 x

300 mm

Udviklingsfaser

Faser: 0-6 måneder
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