
Analog babyvakt

 

1 föräldraenhet

 

SCD485/00 Den livsviktiga närheten till ditt barn
Babyvakt för både dag och natt

Med vårt nya sortiment av AVENT analoga babyvakter får du ultraklart ljud med

volymkontroll, ljudaktiverat ljus och indikatorer för anslutningsstatus och lågt

batteri, så du kan vara säker på att veta när ditt barn behöver dig.

Ultraklart ljud

Justerbara kanalinställningar minskar störningar

Justerbar volymkontroll så att du kan höra minsta fnitter eller joller

Känn dig lugn även när du förflyttar dig

Snygg handenhet med ett räckvidd på upp till 150 m

Ljudaktiverade lampor håller dig medveten om barnets ljud

Enkla lampor och ljud meddelar när du är ansluten

Extra föräldraenheter med enkel anslutning för optimal rörlighet



Analog babyvakt SCD485/00

Funktioner Specifikationer

Justerbara kanalinställningar

40 MHz analog teknik erbjuder justerbara

kanalinställningar som minskar störningar och

gör att du kan höra ditt barn bättre

Volymkontroll med ljudavstängning

Justera volymen på föräldraenheten så at du

kan höra varje litet skratt, joller eller hickning.

Du kan också övervaka utan ljud genom att

stänga av ljudet. De ljudaktiverade lamporna

gör att du får veta när barnet behöver dig.

Räckvidd

Ha kontakt med ditt barn, även när du är långt

ifrån barnrummet med den här snygga,

handhållna batteridrivna föräldraenheten med

en räckvidd på upp till 150 m

Ljudaktiverade lampor

Lamporna aktiveras när barnet avger ett ljud,

så även när volymen är låg eller avstängd får

du veta när barnet behöver dig

Indikatorer för ansl./låg batterinivå

För att du ska kunna känna dig trygg informerar

ljus- och ljudindikatorer dig om när du är

ansluten och inom räckvidden, och påminner

dig när föräldraenhetens batteri är svagt, så att

du inte förlorar kraft oväntat.

Extra föräldraenheter med enkel ansl.

Anslut fler föräldraenheter i 2 enkla steg så att

du får extra rörlighet i och omkring hemmet.

Extra föräldraenheter säljs separat (SCD484)

 

Effekt

Drifttid för batteri: 6 timmar

Strömförsörjning: 110 - 240 V

Mottagare/mottagning/sändning

Frekvensband: 40 MHz analogt

Antal kanaler: 2

Tillbehör

Nätadapter

Användarhandbok

Bekvämlighet

Indikator för låg batterinivå

Volymkontroll

Automatisk räckviddsvarning

Ljudnivålampor

Tekniska specifikationer

Drifttemperatur: 10 - 40 °C

Förvaringstemperatur: 10 - 40 °C

Logistisk information

F-låda, mått (B x H x D): 200 x 100 x

300 mm

Utvecklingsstadier

Stadier: 0–6 månader
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