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SCD485/00 Būtinas ryšys su kūdikiu
Kūdikio stebėjimas dieną ir naktį

Mūsų naujas „Avent“ analoginių kūdikių stebėjimo prietaisų asortimentas užtikrina

itin aiškų garsą, turi garsumo reguliavimą, garsu aktyvinamą apšvietimą bei ryšį ir

nusilpusios baterijos indikatorių, todėl tikrai sužinosite, kada kūdikiui jūsų reikia.

Itin aiškus garsas

Reguliuojami kanalų nustatymai, padedantys pašalinti trukdžius

Kintančio garsumo reguliatorius, kad išgirstumėte bet kokį juokelį ar garsą

Būkite užtikrinti judėdami

Stilingas, rankinis įrenginys, veikiantis iki 150 m atstumu

Garsu aktyvuojamos lemputės, kad žinotumėte apie kūdikio garsus

Paprastos lemputės ir garsai, kad žinotumėte, jog esate prisijungę

Lengva susieti papildomus tėvų įrenginius maksimaliam mobilumui



Analoginis kūdikio stebėjimo įrenginys SCD485/00

Ypatybės Specifikacijos

Reguliuojami kanalų nustatymai

40 MHz analoginė technologija turi

reguliuojamus kanalų nustatymus – tai

padeda išvengti trukdžių ir užtikrinti geresnį

ryšį su kūdikiu

Garsumo reguliat. su nutildymo funkcija

Reguliuodami tėvų įrenginio garsumą galite

girdėti kiekvieną menkiausią krykštavimą,

gugavimą ar žagtelėjimą. Galite stebėti ir be

garso, naudodami nutildymo funkciją. Garsu

aktyvinama lemputė praneš, kada kūdikiui jūsų

reikia.

Veikimo diapazonas

Palaikykite ryšį su kūdikiu, net jeigu esate toli

nuo jo kambario, šiuo stilingu, rankiniu,

akumuliatoriumi maitinamu tėvų įrenginiu iki

150 m atstumu

Garsu aktyvuojamos lemputės

Lemputės užsidega, kai jūsų kūdikis išleidžia

garsą, todėl net kai garsas pritildytas arba

išjungtas, jūs žinosite, kada kūdikiui jūsų reikia

Ryšio ir baterijos išsikrovimo indik.

Kad visada būtumėte tikri, šviesos ir garso

indikatoriai praneš, jog esate prisijungę ir ryšio

ribose, bei primins, kai tėvų įrenginio

akumuliatoriaus galia išseks, kad netikėtai

nedingtų maitinimas.

Lengva susieti papildomus tėvų įreng.

Prijunkite daugiau tėvų įrenginių 2 paprastais

veiksmais, kad būtumėte mobilesni namuose ir

aplink juos. Papildomi tėvų įrenginiai

parduodami atskirai (SCD484)

Maitinimas

Akumuliatoriaus veikimo laikas: 6 val.

Maitinimo šaltinis: 110 - 240 V

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

Dažnio diapazonas: 40 MHz analoginis

Kanalų skaičius: 2

Priedai

AC / DC adapteris

Instrukcijos/naudotojo vadovas

Patogumas

Išsikrovusio akumuliatoriaus indikatorius

Garsumo reguliatorius

Automatinis įspėjimas dėl nukrypimo nuo

intervalo

Garso lygio lemputės

Techniniai duomenys

Veikimo temperatūros intervalas: 10–40 °C

Laikymo temperatūros intervalas: 10–40 °C

Logistiniai duomenys

F dėžutės matmenys (P x A x G): 200 x 100 x

300 mm

Vystymosi etapai

Etapai: nuo 0 iki 6 mėn.
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