
Monitoare analogice
pentru copii

 
1 unitate pentru părinte

 

SCD485/00

Legătura esenţială cu copilul dvs.
Sistem de monitorizare copii pentru zi şi noapte

Noua noastră gamă de sisteme de monitoare AVENT Analogue pentru copii vă

oferă un sunet ultra-clar şi controlul volumului, lumini activate de sunet şi

indicatoare pentru legătură şi baterie descărcată, pentru a putea fi siguri că atunci

când bebeluşul are nevoie de dvs., veţi ştii acest lucru.

Sunet ultra-clar

Setări reglabile pentru canal care ajută la eliminarea interferenţelor

Control variabil al volumului pentru a putea auzi fiecare chicot sau murmur

Staţi liniştiţi când sunteţi în mişcare

Unitate mobilă elegantă cu o rază de acţiune de până la 150 m

Lumini activate de sunet pentru a auzi sunetele bebeluşului

Lumini şi sunetele simple pentru a vă anunţa când vă conectaţi

Unităţi supl. pentru părinte, cu conectare simplă, pentru mobilitate absolută



Monitoare analogice pentru copii SCD485/00

Repere Specificaţii

Setări reglabile pentru canal

Tehnologia analogică pe 40 Mhz asigură setări

reglabile ale canalelor pentru a contribui la

eliminarea interferenţelor, pentru o conexiune

mai clară cu bebeluşul dvs.

Controlul vol. cu funcţie mute

Reglaţi volumul unităţii dvs. pentru părinte

pentru a putea auzi fiecare mic râset, gângurit

sau strănut. Puteţi folosi şi monitorizarea fără

sunet utilizând funcţia de oprire a sunetului.

Luminile activate de sunet vă vor indica

momentul când bebeluşul are nevoie de dvs.

Rază de acţiune

Rămâneţi în legătură cu bebeluşul dvs., chiar

şi atunci când sunteţi departe de camera sa, cu

ajutorul acestei elegante unităţi pentru părinte

portabile şi alimentate de baterie care are o

rază de acţiune de până la 150 m

Lumini activate de sunet

Luminile sunt activate atunci când bebeluşul

dvs. scoate diferite sunete, deci chiar şi atunci

când volumul este redus sau chiar dezactivat

total, veţi şti când bebeluşul are nevoie de dvs.

Indicator conectare şi baterie desc.

Considerate o necesitate pentru liniştea dvs.,

indicatorii luminoşi şi sonori vă vor anunţa

când conexiunea este realizată şi vă aflaţi în

raza de acţiune a unităţii pentru părinte şi vă

va aminti când bateria acesteia este

descărcată, pentru a nu rămâne fără energie în

mod neaşteptat.

Unităţi parentale suplimentare

Conectaţi mai multe unităţi pentru părinţi în 2

paşi simpli, pentru a beneficia de mobilitate

suplimentară în interiorul şi în preajma

locuinţei. Unităţile suplimentare pentru părinţi

se vând separat (SCD484)

Alimentare

Durată de funcţionare cu baterii: 6 ore

Sursă de alimentare: 110 - 240 V

Tuner/Recepţie/Transmisie

Interval de frecvenţe: Analogic de 40 Mhz

Număr de canale: 2

Accesorii

Adaptor CA/CC

DFU / manual de utilizare

Confort

Indicator baterie descărcată

Controlul volumului

Avertizare automată lipsă semnal

Leduri pt. nivelul sunetului

Specificaţii tehnice

Interval temperatură de funcţionare: 10 -

40 °C

Interval temperatură de stocare: 10 - 40 °C

Date logistice

Dimensiuni F-box (L x Î x A): 200 x 100 x

300 mm

Etape de dezvoltare

Etape: 0 - 6 luni
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