
Babá eletrônica
analógica

SCD485

A conexão essencial para o seu bebê
Ouça o seu bebê a qualquer hora do dia!

Nossa nova linha de babás eletrônicas analógicas oferece som extremamente

nítido com controle de volume, luzes que acendem com a reprodução do som e

luzes indicadoras de conexão e bateria fraca: para você saber do que o bebê

precisa a qualquer hora do dia!

Som ultranítido

Configurações de canal ajustáveis para ajudar a eliminar a interferência

Controle de volume variável para ouvir cada risada ou sussurro

Tranqüilidade em qualquer lugar

Unidade moderna e portátil com alcance de até 150 m

Luzes com ativação sonora para você monitorar os sons do bebê

Luzes e sons simples para você saber que está conectada

Unidades dos pais extras com fácil conexão para o máximo de mobilidade



Babá eletrônica analógica SCD485/24

Destaques Especificações

Configurações de canal ajustáveis

Tecnologia analógica de 40 Mhz que oferece

ajuste de canais e reduz a interferência,

tornando mais nítida a conexão com o seu

bebê

Controle de volume com função mudo

Ajuste o volume da unidade dos pais para

poder ouvir bem o seu bebê. Você também

pode monitorá-lo sem som, com a função

"mudo". As luzes com ativação sonora servem

para alarmá-lo de que o seu bebê precisa de

você.

Faixa operacional

Mantenha-se conectado com o seu bebê,

mesmo longe do quarto dele, com esta

moderna unidade dos pais movida à bateria e

com alcance de até 150 m

Luzes com ativação sonora

Se o seu bebê fizer algum som, as luzes serão

ativadas, mesmo se o volume estiver baixo ou

no mudo, para alarmá-lo de que o seu bebê

precisa de você

Indicadores de conexão e pilha fraca

Para a sua segurança, indicadores luminosos e

sonoros indicarão se você está conectado e

dentro do alcance, e o lembrarão quando a

bateria da unidade dos pais estiver fraca, para

não deixá-lo na mão inesperadamente.

Unidades dos pais extras; fácil conexão

Conecte mais unidades dos pais c/ apenas

duas simples etapas, para mobilidade extra

dentro de casa e à volta. Unidades dos pais

extra vendidas separadamente (SCD484)

Lig/Desl

Tempo de operação com bateria: 6 hora(s)

Fonte de alimentação: 110 - 240 volt

Sintonizador/Recepção/Transmissão

Faixa de frequência: Analógica, 40 Mhz

Número de canais: 2

Acessórios

Adaptador AC/DC

Instruções de uso/manual do usuário

Conforto

Indicador de bateria fraca

Aviso automático de fora de alcance

Controle de volume

Luzes do nível de som

Especificações técnicas

Faixa de temperatura de operação: 10 a

40 °C

Faixa de temperatura de armazenamento: 10

a 40 °C

Dados logísticos

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

x 300 mm

Fases de desenvolvimento

Fases: 0 a 6 meses
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