
Intercomunicador
DECT para bebé

SCD488/84

Garantia de zero interferências
Com tecnologia digital DECT

Desfrute de tranquilidade total. Com a tecnologia digital DECT, tem a garantia de uma ligação segura e sem

interferências entre si e o seu bebé. É simples tranquilizar o seu bebé com a brilhante e estrelada luz de

presença da unidade do bebé.

Tranquilidade total

Garantia de zero interferências de qualquer outro dispositivo

Unidade dos pais recarregável para um mínimo de 24 horas de monitorização

Indica uma ligação contínua entre as duas unidades

Permite-lhe responder ao bebé

Utiliza luzes para indicar se o bebé faz barulho

Máximo de mobilidade dentro e em redor da casa

O fio para o pescoço proporciona mobilidade e uma cómoda utilização mãos livres

Unidade dos pais pequena e móvel para circular livremente pela casa

Alcance de 300 m garante uma recepção segura dentro e à volta da casa.

Palavras tranquilizadoras

Tranquiliza o bebé no escuro com estrelas calmantes



Intercomunicador DECT para bebé SCD488/84

Destaques Especificações

Unidade dos pais recarregável

A unidade recarregável dos pais dá-lhe um

mínimo de 24 horas de monitorização sem fios

com um alcance até 300 m.

Capacidade de resposta

Permite-lhe falar com o bebé.

Unidade dos pais pequena e móvel

Permite-lhe circular livremente pela casa

graças às pequenas dimensões, mas continuar

a ouvir se o seu bebé precisar de si.

Com um alcance de até 300 m

Com um alcance de até 300 m tem a garantia

de uma recepção segura dentro e à volta da

casa.

Luz de presença estrelada

Luz de presença com estrelas calmantes para

tranquilizar o bebé.

 

Especificações técnicas

Limites de temperatura em funcionamento:

0 .. 40 °C

Limites de temperatura arrumado: -20 ..

+60 °C

Sintonizador/receção/transmissão

Banda de frequência: DECT

Selecção automática de canais

Número de canais: 120

Funcionalidades

Aviso automático de fora de alcance

Indicação de carga

Indicação de bateria fraca

Luz de presença

Indicador de ligado

Luzes do nível sonoro

Verificação do sistema: Luz de verificação das

pilhas, Alarme de verificação do sistema, Luz

de verificação do sistema

Controlo do volume

Acessórios

Transformador CA/CC: 2x 9 V CC, 300 mA

Pilhas: 2 x AAA NiMH recarregável

Clipe para o cinto

Carregador: Base de carga para unidade dos

pais

DFU/manual do utilizador:

Dinamarquês/Norueguês, Holandês, Inglês,

Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Italiano,

Português, Espanhol, Sueco

Potência

Tempo de carga: 16 hrs

Fonte de alimentação: Transformador CA/CC

Recarregável: Não

Tempo de funcionamento a bateria: 12 hora(s)
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