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1 szülői egység

 

SCD485/00 Nélkülözhetetlen kapcsolat kisbabájával
Babaőr éjjelre és nappalra

Az AVENT 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

Elegáns kézi egység akár 150 m-es hatótávolsággal

Hangra aktiválódó fényjelzések a hangjelzések észleléséhez

Az egyszerű fények és hangok segítségével meggyőződhet a kapcsolatról

Extra szülői egység a maximális mobilitás érdekében



Analóg babaőr SCD485/00

Fénypontok Műszaki adatok

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 elegáns, akkumulátoros kézi szülői egység

akár 150 m-es hatótávolságával segít Önnek

fenntartani a kapcsolatot gyermekével, akár a

bölcsődétől távol is

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.

Kapcsolat/akkuállapot jelzőfény

Fény- és hangjelzések tudatják Önnel, ha

hatótávolságon belül tartózkodik és

kapcsolódva van, és figyelmeztetik, ha az

akkumulátor töltöttsége alacsony, így

gyermeke sosem marad váratlanul magára.

Extra szülői egység

Csatlakoztasson extra szülői egységeket két

könnyű lépéssel a nagyobb mobilitás

érdekében. Az extra egységeket külön

vásárolhatja meg (SCD484)

 

Tápellátás

Akkumulátoros működtetés üzemideje: 6 óra

Tápegység: 110 - 240 V

Hangolóegység/Vétel/Adás

Frekvenciasáv: 40 Mhz analóg

Csatornák száma: 2

Tartozékok

Váltakozó áramú/egyenáramú adapter

Használati útmutató

Kényelem

Alacsony akkumulátor töltöttség jelzőfény

Hangerőszabályzás

Automatikus figyelmeztetés a vételkörzeten

kívül

Hangszintjelző fények

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklettartomány: 10 - 40 °C

Tárolási hőmérséklettartomány: 10 - 40 °C

Logisztikai adatok

Csomagolás méretei (szélesség x magasság

x mélység): 200 x 100 x 300 mm

Fejlődési szakaszok

Életkor: 0-6 hó
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