
Intercomunicador
para bebé analógico

 

1 unidade dos pais

 

SCD485/00 A ligação essencial ao seu bebé
Intercomunicador para bebé para utilização diurna e nocturna

A nossa nova gama de intercomunicadores para bebé analógicos da Avent

proporciona-lhe um som extremamente nítido com controlo do volume, luzes

activadas pelo som e indicações de ligação e de pilha fraca, para ter a certeza de

que, quando o seu bebé precisar de si, sabê-lo-á de imediato.

Som ultra nítido

Definições de canal ajustáveis para ajudar a eliminar as interferências

Controlo de volume variável para ouvir todos os risos ou murmúrios

Fique descansado enquanto está em movimento

Unidade elegante e portátil com um alcance de até 150 m

Luzes activadas pelo som para o manter alerta dos sons do bebé

Luzes e sons simples informam-no se está ligado

Unidades extra dos pais de ligação fácil para máxima mobilidade



Intercomunicador para bebé analógico SCD485/00

Destaques Especificações

Definições de canal ajustáveis

A tecnologia analógica de 40 Mhz proporciona

definições de canal ajustáveis para ajudar a

eliminar interferências para uma ligação mais

nítida ao seu bebé

Controlo de volume com corte de som

Ajuste o volume da sua unidade dos pais para

poder ouvir cada riso, cada palrar e cada

soluço. Também pode monitorizar o bebé sem

som, utilizando a função de corte do som. As

luzes activadas pelo som permitem-lhe saber

quando o seu bebé precisa de si.

Alcance de funcionamento

Mantenha-se ligado ao seu bebé, mesmo

quando está longe do quarto do bebé, com

esta elegante unidade dos pais portátil e

alimentada a pilhas, com um alcance até

150 m

Luzes activadas pelo som

As luzes são activadas quando o seu bebé faz

um ruído. Mesmo que o volume esteja baixo

ou o som esteja cortado, saberá quando o seu

bebé precisa de si

Indicadores de ligação e pilha fraca

Para ficar tranquilo, os indicadores de luz e

som informam-no se está ligado e dentro do

alcance da unidade do bebé e avisam-no caso

a bateria da unidade dos pais esteja fraca,

para não ficar sem energia inesperadamente.

Ligaç. fácil das unidades extra dos pais

Ligue mais unidades dos pais em 2 passos

simples para lhe dar uma mobilidade extra no

interior e à volta da casa. Unidades dos pais

extra vendidas em separado (SCD484)

Alimentação

Tempo de funcionamento a bateria: 6 hora(s)

Alimentação: 110 - 240 V

Sintonizador/recepção/transmissão

Banda de frequência: 40 Mhz analógica

Número de canais: 2

Acessórios

Transformador CA/CC

DFU/manual do utilizador

Funcionalidades

Indicação de bateria fraca

Controlo do volume

Aviso automático de fora de alcance

Luzes do nível sonoro

Especificações técnicas

Limites de temperatura em funcionamento:

10 - 40 °C

Limites de temperatura arrumado: 10 - 40 °C

Dados logísticos

Dimensões da caixa-F (L x A x P): 200 x 100

x 300 mm

Fases de desenvolvimento

Fases: 0 - 6 meses
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