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Συσκευή 
παρακολούθησης μωρού 
DECT

SCD489
Εγγυημένα μηδενικές παρεμβολές

Με την ψηφιακή τεχνολογία DECT
Απολαύστε απόλυτη σιγουριά. Με την ψηφιακή τεχνολογία DECT έχετε εγγυημένα ασφαλή 

σύνδεση χωρίς παρεμβολές ανάμεσα σε εσάς και το μωρό σας. Για να είστε ακόμη πιο ήσυχοι, 

μπορείτε να παρακολουθείτε τη θερμοκρασία του δωματίου του μωρού σας από τη μονάδα γονέα.

Χαρίζει ασφάλεια και σιγουριά
• Παρακολούθηση της θερμοκρασίας του δωματίου μωρού από μακριά.
• Αποτρέπει πλήρως την πρόκληση παρεμβολών από οποιαδήποτε άλλη συσκευή
• Επαναφορτιζόμενη μονάδα γονέα για 24 ώρες ελάχιστη διάρκεια παρακολούθησης.
• Υποδεικνύει συνεχή σύνδεση μεταξύ των δύο μονάδων.
• Σας δίνει τη δυνατότητα να μιλάτε στο μωρό σας
• Χρησιμοποιεί φωτεινές ενδείξεις για να σας υποδείξει εάν το μωρό κάνει θόρυβο.

Απόλυτη φορητότητα μέσα στο σπίτι και γύρω από αυτό
• Η θήκη ταξιδιού προστατεύει τις μονάδες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
• Το καλώδιο λαιμού παρέχει πρακτικότητα και φορητότητα hands-free.
• Μικρού μεγέθους, φορητή μονάδα γονέα για να μετακινείστε ελεύθερα γύρω από το σπίτι.
• Η εμβέλεια 300 μέτρων εξασφαλίζει ασφαλή λήψη μέσα στο σπίτι και γύρω από αυτό.

Καθησυχαστικές λέξεις
• Καθησυχάζει το μωρό σας στο σκοτάδι με άστρα
• Πέντε νανουρίσματα αποκοιμίζουν το μωρό
 



 Θερμόμετρο δωματίου
Παρακολούθηση της θερμοκρασίας του δωματίου 
μωρού από μακριά για επιπλέον άνεση και έλεγχο.

Επαναφορτιζόμενη μονάδα γονέα
Η επαναφορτιζόμενη μονάδα γονέα σάς παρέχει 
24 ώρες ελάχιστη διάρκεια παρακολούθησης 
χωρίς καλώδια με εμβέλεια έως και 300 μέτρα (900 
πόδια).

Ομιλία
Σας δίνει τη δυνατότητα να μιλάτε στο μωρό σας

Θήκη ταξιδίου
Η θήκη ταξιδιού προστατεύει τις μονάδες κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού.

Μικρού μεγέθους, φορητή μονάδα 
γονέα

Σας δίνει τη δυνατότητα να μετακινείστε ελεύθερα 
γύρω από το σπίτι χάρη στο μικρό της μέγεθος, 
αλλά και να ακούτε το μωρό σας όποτε σας 
χρειάζεται.

Με εμβέλεια έως 300 μέτρα
Με εμβέλεια έως 300 μέτρα, εξασφαλίζετε ασφαλή 
λήψη μέσα στο σπίτι και γύρω από αυτό.

Αστροφώτιστο νυχτερινό φως
Αστροφώτιστο νυχτερινό φως που καθησυχάζει 
το μωρό σας.

Πέντε νανουρίσματα
Πέντε νανουρίσματα αποκοιμίζουν το μωρό
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Τεχνικές προδιαγραφές
• Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 0 .. 40 ° C
• Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης: -20 .. +60 ° 

C

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνη συχνοτήτων: DECT
• Αυτόματη επιλογή καναλιού
• Αριθμός καναλιών: 120

Ευκολία
• Αυτόματη προειδοποίηση εκτός εμβέλειας
• Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
• Ένδειξη χαμηλού επιπέδου μπαταρίας
• Νυχτερινό φως
• Ένδειξη λειτουργίας
• Φωτεινές ενδείξεις επιπέδου θορύβου
• Έλεγχος συστήματος: Λυχνία ελέγχου 
μπαταρίας, Προειδοποίηση ελέγχου 

συστήματος, Λυχνία ελέγχου συστήματος
• Έλεγχος έντασης ήχου

Αξεσουάρ
• Τροφοδοτικό AC/DC: 2x 9VDC, 300mA
• Μπαταρίες: 2 x AAA NiMH επαναφορτιζόμενες
• Κλιπ ζώνης
• Βάση φόρτισης: Βάση φόρτισης για μονάδα 
γονέα

• DFU / Εγχειρίδιο χρήσης: Δανικά/Νορβηγικά, 
Ολλανδικά, Αγγλικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, 
Γερμανικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, 
Ισπανικά, Σουηδικά

Ρεύμα
• Χρόνος φόρτισης: 16 ώρα(ες)
• Τροφοδοσία ρεύματος: Προσαρμογέας AC/DC
• Επαναφορτιζόμενη: όχι
• Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: 12 ώρα(ες)
•
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