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Tärkeä yhteys lapseesi
Itkuhälytin päivä- ja yökäyttöön

Avent-sarjan uusissa analogisissa itkuhälyttimissä on erittäin selkeä ääni,

äänenvoimakkuuden säätö, ääniaktivoidut valot sekä yhteyden ja pariston

tyhjenemisen merkkivalot. Kun lapsesi tarvitsee sinua, tiedät sen heti.

Erittäin selkeä ääni

Säädettävät kanava-asetukset vähentävät häiriöitä

Äänenvoimakkuuden säädin, jotta kuulet kaikki äänet

Säilytä varmuus myös liikkuessa

Tyylikäs laite, jonka kuuluvuusalue on jopa 150 m

Ääniaktivoituvien merkkivalojen avulla saat tiedon lapsen äänistä

Saat tiedon yhteydestä merkkivalojen ja äänten avulla

Takaa kannettavuus lisäämällä helposti vanhemman yksiköitä



Analoginen itkuhälytin SCD485/00

Kohokohdat Tekniset tiedot

Säädettävät kanava-asetukset

40 Mhz:n analoginen tekniikka tarjoaa

säädettävät kanava-asetukset, jotka

vähentävät häiriöitä, ja yhteys lapseen on

selkeämpi

Äänenvoimakkuuden säädin ja mykistys

Säädä vanhemman yksikön äänenvoimakkuus

sellaiseksi, että kuulet pienimmätkin

äännähdykset. Voit myös seurata äänettömästi

käyttämällä mykistystoimintoa.

Ääniaktivoituvien merkkivalojen avulla tiedät,

milloin lapsesi tarvitsee sinua.

Kuuluvuusalue

Säilytä yhteys lapseesi silloinkin, kun et ole

lastenhuoneen lähellä, tällä tyylikkäällä,

kannettavalla, paristokäyttöisellä vanhemman

yksiköllä, jonka kuuluvuusalue on jopa 150 m

Ääniaktivoituvat merkkivalot

Merkkivalot aktivoituvat, kun vauva ääntelee,

joten tiedät, milloin vauvasi tarvitsee sinua,

vaikka laitteen ääni olisi alhaisella tasolla tai

mykistetty

Yhteyden ja akun loppumisen merkkivalot

Merkkivalot ja äänet ilmoittavat yhteydestä ja

kuuluvuusalueesta, ja muistuttavat kun

vanhemman yksikön akun varaus on

loppumassa, jotta virta ei katkea yllättäen.

Liitä helposti vanhemman lisäyksiköitä

Liitä lisää vanhemman yksiköitä 2 helpossa

vaiheessa. Ne lisäävät liikkumisvapautta

kotonasi. Vanhemman lisäyksiköt myydään

erikseen (SCD484)

Virta

Käyttöaika akku-/paristovirralla: 6 tuntia

Virtalähde: 110 - 240 V

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

Taajuuskaista: 40 Mhz:n analoginen

Kanavien määrä: 2

Lisätarvikkeet

Verkkolaite

Käyttöopas

Käyttömukavuus

Lataus vähissä -ilmaisin

Äänenvoimakkuuden säätö

Automaattinen kantama-aluevaroitus

Äänenvoimakkuuden merkkivalot

Tekniset tiedot

Käyttölämpötila: 10 - 40 °C

Varastointilämpötila: 10 - 40 °C

Logistiset tiedot

Tuotepakkauksen mitat (L x K x S): 200 x 100

x 300 mm

Kehitysvaiheet

Vaiheet: 0–6 kuukautta
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