
Analog babymonitor

 

Én foreldreenhet

 

SCD485/00 Den viktige forbindelsen til babyen
Babymonitor for dag og natt

Vår nye serie med analoge AVENT-babymonitorer gir deg svært klar lyd med

volumkontroll, lydaktiverte lamper og indikatorer for kobling og lavt batterinivå. Du

kan være sikker på at du får vite det hvis babyen trenger deg.

Svært klar lyd

Justerbare kanalinnstillinger som bidrar til å fjerne forstyrrelser

Variabel volumkontroll for å kunne høre alle babyens smålyder

Føl deg trygg når du er på farten

Stilig, håndholdt enhet med en rekkevidde på opptil 150 m

Lydaktiverte lamper som gjør at du kan følge med på babyens lyder

Enkle lamper og lyder som forteller deg at du er tilkoblet

Ekstra foreldreenheter som er lette å koble til for enestående mobilitet



Analog babymonitor SCD485/00

Høydepunkter Spesifikasjoner

Justerbare kanalinnstillinger

40 MHz analog teknologi sørger for justerbare

kanalinnstillinger som bidrar til å fjerne

forstyrrelser, slik at du får en tydeligere

forbindelse til babyen

Volumkontroll med demping

Juster volumet på foreldreenheten slik at du

kan høre den minste pludring, gurgling eller

hikke. Du kan også overvåke uten lyd ved hjelp

av dempefunksjonen. Lydaktiverte lamper gir

deg beskjed når babyen trenger deg.

Driftsområde

Hold kontakten med babyen, selv når du er

langt borte fra barnerommet, med denne

stilige, håndholdte og batteridrevne

foreldreenheten med en rekkevidde på opptil

150 m

Lydaktiverte lamper

Lampene aktiveres når babyen lager en lyd, så

selv om volumet er lavt eller av, vil du vite når

babyen trenger deg

Indikatorer for kobling og lavt batteri

Lys- og lydindikatorer er nødvendig for

tryggheten, og gir deg beskjed når du er

tilkoblet og innenfor rekkevidde. Du får en

påminnelse når det er lite batteri på

foreldreenheten, slik at du ikke uventet går tom

for strøm.

Ekstra foreldreenheter, enkle å koble

Koble til flere foreldreenheter i to enkle trinn for

å gi deg ekstra mobilitet i og rundt hjemmet.

Ekstra foreldreenheter selges separat (SCD484)

Drift

Driftstid på batteri: 6 time(r)

Strømforsyning: 110–240 V

Tuner/mottak/overføring

Frekvensbånd: 40 MHz analog

Antall kanaler: 2

Tilbehør

AC/DC-adapter

DFU/brukerhåndbok

Anvendelighet

Indikator for lavt batteri

Volumkontroll

Automatisk utenfor rekkevidde-advarsel

Lydnivålamper

Tekniske spesifikasjoner

Temperaturområde for drift: 10–40 °C

Temperaturområde for oppbevaring: 10–

40 °C

Logistiske data

F-boksmål (B x H x D): 200 x 100 x 300 mm

Utviklingstrinn

Trinn: 0–6 måneder
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