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Gwarancja braku zakłóceń
Dzięki cyfrowej technologii bezprzewodowej DECT

Spokój i pewność. Technologia DECT umożliwia pewne, pozbawione zakłóceń połączenie z Twoim dzieckiem.

Usypianie dziecka jest proste dzięki delikatnemu światełku z gwiazdeczkami na nadajniku.

Pełen komfort psychiczny

Gwarancja braku zakłóceń z innych urządzeń

Wskaźniki zaczynają świecić, gdy dziecko się odzywa

Sygnalizuje stałe połączenie pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem

Urządzenie posiada funkcję mówienia do dziecka

Pełna mobilność w domu i wokół niego

Mały, przenośny odbiornik umożliwia swobodne poruszanie się po domu

Zasięg do 300 m zapewnia dobry odbiór w domu i w jego okolicy

Kojący głos

W nocy łagodne światełka lampki działają uspakajająco na dziecko
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Zalety Dane techniczne

Mały, przenośny odbiornik

Dzięki swoim niewielkim rozmiarom pozwala

na swobodne poruszanie się po domu,

zachowując stałe połączenie z dzieckiem.

Zasięg do 300 m

Dzięki zasięgowi 300 m urządzenie zapewnia

pewny odbiór sygnału w domu i wokół niego.

Funkcja mówienia do dziecka

Urządzenie posiada funkcję mówienia do

dziecka.

Lampka nocna z gwiaździstym kloszem

Łagodne światełka w kształcie gwiazd działają

uspakajająco na dziecko.

 

Dane techniczne

Zakres temperatur eksploatacji: 0 .. 40 °C

Zakres temperatur przechowywania: od -20

do +60 °C

Tuner/Odbiór/Transmisja

Pasmo częstotliwości: DECT

Automatyczny wybór kanału

Liczba kanałów: 120

Udogodnienia

Automatyczne ostrzeżenie o wyjściu poza

zasięg

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania

baterii

Lampka nocna

Wskaźnik zasilania

Wskaźniki poziomu głośności

Wskaźnik poprawnego działania: Wskaźnik

naładowania baterii, Alarm poprawnego

działania, Wskaźnik poprawnego działania

Regulacja głośności

Akcesoria

Zasilacz sieciowy: Prąd stały 9 V, 300 mA;

3 V 6 DE, 200 mA

Zaczep na pasek

Instrukcja obsługi: duński/norweski,

holenderski, angielski, fiński, francuski,

niemiecki, grecki, włoski, portugalski,

hiszpański, szwedzki

Moc

Źródło zasilania: Zasilacz sieciowy

Możliwość powtórnego ładowania: Nie
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