
Αναλογική συσκευή

παρακολούθησης μωρού

 

1 μονάδα γονέα

 

SCD485/00 Η απαραίτητη σύνδεση με το μωρό σας
Βρεφικό μόνιτορ για ημέρα και νύχτα

Η νέα σειρά αναλογικών βρεφικών μόνιτορ της AVENT διαθέτει πεντακάθαρο ήχο με έλεγχο

έντασης, φώτα που ενεργοποιούνται με τον ήχο και φωτεινές ενδείξεις σύνδεσης/χαμηλού

επιπέδου μπαταρίας, ώστε να είστε σίγουροι ότι θα ακούτε το μωρό σας όποτε σας

χρειάζεται.

Πεντακάθαρος ήχος

Προσαρμόσιμες ρυθμίσεις καναλιών για εξάλειψη των παρεμβολών

Έλεγχος μεταβλ. έντασης, ώστε να μπορείτε να ακούτε κάθε γελάκι ή μουρμουρητό

Κινηθείτε άφοβα

Κομψή, φορητή μονάδα γονέα με εμβέλεια έως και 150 μέτρα

Φωτ. ενδ. που ενεργ. με το θόρυβο για να γνωρίζετε τους ήχους του μωρού σας

Απλές ενδείξεις φωτισμού και ήχου για να γνωρίζετε πότε είστε συνδεδεμένοι

Επιπλέον μονάδες γονέα με εύκολη σύνδεση για απόλυτη ελευθερία κινήσεων



Αναλογική συσκευή παρακολούθησης μωρού SCD485/00

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Προσαρμόσιμες ρυθμίσεις καναλιών

Η αναλογική τεχνολογία 40Mhz προσφέρει

προσαρμόσιμες ρυθμίσεις καναλιών, για εξάλειψη

των παρεμβολών και πιο καθαρή σύνδεση με το

μωρό σας

Έλεγχος έντασης ήχου με λειτ. σίγασης

Προσαρμόστε την ένταση ήχου της μονάδας γονέα

ώστε να μπορείτε να ακούτε κάθε γελάκι,

γουργουρητό και λόξιγκα. Μπορείτε επίσης να

παρακολουθείτε το μωρό σας χωρίς ήχο,

χρησιμοποιώντας τη λειτουργία σίγασης. Οι

φωτεινές ενδείξεις που ενεργοποιούνται με το

θόρυβο σάς ειδοποιούν πότε σας χρειάζεται το μωρό

σας.

Εμβέλεια λειτουργίας

Παραμείνετε συνδεδεμένοι με το μωρό σας, ακόμη

και όταν βρίσκεστε μακριά από το παιδικό δωμάτιο,

με αυτήν την κομψή, φορητή μονάδα γονέα με

μπαταρίες και εμβέλεια έως και 150 μέτρα

Φωτεινές ενδ. που ενεργ. με το θόρυβο

Οι φωτεινές ενδείξεις ενεργοποιούνται όταν το

μωρό βγάλει κάποιον ήχο, έτσι ώστε να γνωρίζετε

πότε σας χρειάζεται, ακόμη και αν η ένταση του

ήχου είναι χαμηλή ή σε σίγαση

Ενδείξεις σύνδεσης & χαμηλής μπαταρίας

Οι ενδείξεις φωτισμού και ήχου είναι απαραίτητες

για την προστασία του μωρού σας, καθώς σας

ειδοποιούν πότε είστε συνδεδεμένοι και εντός

εμβέλειας. Παράλληλα, σας υπενθυμίζουν ότι η

στάθμη της μπαταρίας στη μονάδα γονέα είναι

χαμηλή, ώστε η λειτουργία της συσκευής σας να μην

διακοπεί απροσδόκητα.

Επιπλέον μον. γονέα με εύκολη σύνδεση

Συνδέστε περισσότερες μονάδες γονέα σε 2 εύκολα

βήματα, για πρόσθετη φορητότητα εντός και γύρω

από το σπίτι. Οι επιπλέον μονάδες γονέα πωλούνται

ξεχωριστά (SCD484).

Ρεύμα

Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: 6 ώρα(ες)

Τροφοδοσία ρεύματος: 110 - 240 V

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

Ζώνη συχνοτήτων: Αναλογική 40Mhz

Αριθμός καναλιών: 2

Αξεσουάρ

Τροφοδοτικό AC/DC

DFU/εγχειρίδιο χρήσης

Ευκολία

Ένδειξη χαμηλού επιπέδου μπαταρίας

Έλεγχος έντασης ήχου

Αυτόματη προειδοποίηση εκτός εμβέλειας

Φωτεινές ενδείξεις επιπέδου θορύβου

Τεχνικές προδιαγραφές

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 10 - 40 ° C

Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης: 10 - 40 ° C

Στοιχεία logistic

Διαστάσεις συσκευασίας F (Π x Υ x Β): 200 x 100 x

300 χιλ.

Στάδια ανάπτυξης

Στάδια: 0 - 6 μηνών
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