
aranterat störningsfritt
G
Med digi

Känn dig hel

anslutning m

dämpat ljus 

Känn 
• Gara
• Ladd
• Ang
• Ger
• Har 

Fullst
• Hals
• Liten
• Räck

Lugna
• Trös
tal DECT-teknik

t trygg. Med digital DECT-teknik får du garanterat en säker och störningsfri 

ellan dig och barnet. Det är enkelt att lugna barnet med nattlampan med 

och stjärnor på babyenheten.

dig helt trygg
nterar att andra apparater inte stör
ningsbar föräldraenhet för minst 24 timmars övervakning.

er en kontinuerlig anslutning mellan de två enheterna.
 dig möjlighet att prata med barnet
lampor som visar om barnet ger ifrån sig ljud.

ändig rörlighet i och runt huset
remmen ger dig full rörlighet och bekvämlighet.
, bärbar föräldraenhet så att du kan röra dig fritt i huset
vidd på 300 m garanterar säker mottagning i och runt huset.

nde ord
tar barnet i mörkret med lugnande stjärnor.
 

Philips
DECT-babyvakt

SCD488



 

Tekniska specifikationer
• Drifttemperatur: 0 .. 40 °C
• Förvaringstemperatur: -20 .. +60 °C

Mottagare/mottagning/sändning
• Frekvensband: DECT
• Automatiskt kanalval
• Antal kanaler: 120

Bekvämlighet
• Automatisk räckviddsvarning
• Indikering vid batteriladdning
• Indikator för låg batterinivå
• Nattlampa
• Strömindikator
• Ljudnivålampor
• Systemkontroll: Lampa för batterikontroll, Larm 

för systemkontroll, Lampa för systemkontroll
• Volymkontroll

Tillbehör
• AC/DC-adapter: 2 x 9 V DC 300 mA
• Batterier: 2 x laddningsbara AAA NiMH
• Bälteshållare
• Laddare: Laddningsenhet för föräldraenhet
• DFU/Användarhandbok: Danska/norska, 

Holländska, Engelska, Finska, Franska, Tyska, 
Grekiska, Italienska, Portugisiska, Spanska, 
Svenska

Effekt
• Laddningstid: 16 timmar
• Strömförsörjning: Nätadapter
• Uppladdningsbara: nej
• Drifttid för batteri: 12 timmar
•
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