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SCD488
Zaručeno nulové rušení

S digitální technologií DECT
Vychutnejte si naprostou jistotu. S digitální technologií DECT máte se svým dítětem 
zajištěné bezpečné spojení bez rušení. Dítě snadno uklidní noční světélko na dětské 
jednotce.

Naprostý pocit bezpečí
• Zaručuje nulové rušení z jiných přístrojů
• Dobíjecí rodičovská jednotka s minimální dobou sledování 24 hodin.
• Indikuje nepřetržité spojení mezi oběma jednotkami.
• Poskytuje možnost promluvit na vaše dítě
• Zvuky, které dítě vydává, jsou znázorněny pomocí kontrolek.

Dokonalá mobilita v domě i okolo domu
• Šňůra na krk poskytuje pohodlí a mobilitu.
• Malá mobilní rodičovská jednotka umožňuje volný pohyb po domě.
• Dosah 300 m zajistí bezpečný příjem v domě i okolo domu

Utišující slova
• Upokojuje vaše dítě ve tmě pomocí uklidňujících hvězd
 



 Dobíjecí rodičovská jednotka
Dobíjecí rodičovská jednotka umožňuje minimálně 
24 hodin bezdrátového sledování s dosahem až 
300 m.

Možnost reagovat
Poskytuje možnost promluvit na vaše dítě

Malá mobilní rodičovská jednotka

Malá velikost umožňuje volný pohyb po domě. 
Budete však stále na doslech, kdyby vás dítě 
potřebovalo.

S dosahem až 300 m
Dosah až 300 m zajišťuje bezpečný příjem v domě i 
okolo domu.

Noční světlo ve tvaru hvězd
Noční světlo s uklidňujícími hvězdami k upokojení 
vašeho dítěte.
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Technické údaje
• Rozsah provozní teploty: 0 .. 40 °C
• Rozsah teploty při uskladnění: -20 .. +60 °C

Tuner/příjem/vysílání
• Frekvenční pásmo: DECT
• Automatická volba kanálů
• Počet kanálů: 120

Pohodlí
• Automatická výstraha při překročení dosahu
• Indikace nabíjení baterií
• Indikace vybitých baterií
• Noční světlo
• Indikátor zapnutí
• Kontrolky úrovně zvuku
• Kontrola systému: Kontrolka funkce akumulátorů, 

Varovná indikace funkce systému, Kontrolka 
funkce systému

• Ovládání hlasitosti

Příslušenství
• Síťový adaptér: 2 x 9 V DC 300 mA
• Baterie: 2 x dobíjecí akumulátory AAA NiMH
• Spona na op.
• Nabíječka: Nabíjecí základna pro jednotku pro 

rodiče
• DFU / Uživatelská příručka: Dánština/Norština, 

Holandština, Angličtina, Finština, Francouzština, 
Němčina, Řečtina, Italština, Portugalština, 
Španělština, Švédština

Spotřeba
• Doba nabíjení: 16 hodina (hodiny)
• Napájení: Napájecí adaptér stř./stejnosm.
• Dobíjecí: ne
• Provozní doba při napájení baterií: 12 hodina 

(hodiny)
•

Specifikace
Elektronická chůva DECT
  

http://www.philips.com

