
aručeno nulové rušení
Z
S digitáln

Užijte si nap

spojení mez

jednotka pro

Napro
• Sled
• Zaru
• Dob
• Indik
• Posk
• Zvuk

Doko
• Cest
• Šňůr
• Malá
• Dos

Utišuj
• Upo
• Pět 
í technologií DECT

rostou jistotu. S digitální technologií DECT, vám zaručujeme bezpečné 

i vámi a vaším dítětem bez jakéhokoli rušení. Pro mimořádný pocit bezpečí 

 rodiče umožňuje kontrolu teploty dětského pokoje.

stý pocit bezpečí
ování teploty dětského pokoje na dálku.
čuje nulové rušení z jiných přístrojů
íjecí rodičovská jednotka s minimální dobou sledování 24 hodin.
uje nepřetržité spojení mezi oběma jednotkami.
ytuje možnost promluvit na vaše dítě
y, které dítě vydává, jsou znázorněny pomocí kontrolek.

nalá mobilita v domě i okolo domu
ovní pouzdro chrání jednotky při cestování.
a na krk poskytuje pohodlí a mobilitu.
 mobilní rodičovská jednotka umožňuje volný pohyb po domě.
ah 300 m zajistí bezpečný příjem v domě i okolo domu

ící slova
kojuje vaše dítě ve tmě pomocí uklidňujících hvězd
ukolébavek uspí dítě
 

Philips
Elektronická chůva DECT

SCD489



 

Technické specifikace
• 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 akumulátorů
• Indikace vybitého akumulátoru
• Noční světlo
• Indikace zapnutí
• Kontrolky úrovně zvuku
• Kontrola systému: Kontrolka funkce akumulátorů, 

Varovná indikace funkce systému, Kontrolka 
funkce systému

• Ovládání hlasitosti

Příslušenství
• Adaptér AC/DC: 2 x 9 V DC 300 mA
• Akumulátory: 2 x dobíjecí akumulátory AAA 

NiMH
• Spona na opasek
• Nabíječka: Nabíjecí základna pro jednotku pro 

rodiče
• DFU / Uživatelská příručka: Dánština/Norština, 

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

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

(hodiny)
•
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