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Garantuojamas trukdžių nebuvimas
Su DECT skaitmenine technologija

Mėgaukitės visiška ramybe. DECT skaitmeninė technologija garantuoja saugų ryšį tarp jūsų ir jūsų kūdikio be

jokių trukdžių. Kad būtumėte ramūs, naudodamiesi tėvų įrenginiu stebėkite kūdikio kambario temperatūrą.

Jokio nerimo

Kūdikio kambario temperatūrą stebėkite nuotoliniu būdu

Garantuojama, kad kitas prietaisas nesukels trukdžių

Įkraunamas tėvų įrenginys, leidžiantis stebėti mažiausiai 24 valandas

Rodo nuolatinį ryšį tarp dviejų įrenginių

Suteikia galimybę kalbėtis su savo kūdikiu

Lemputėmis praneša, jei kūdikis skleidžia garsus

Maksimalus mobilumas namuose ir aplink juos

Kelioninis krepšelis patogus prietaisui laikyti

Prisegus kaklo virvelę rankos lieka neužimtos, neribojami judesiai

Mažas, nešiojamas tėvų įrenginys skirtas tam, kad galėtumėte laisvai judėti namuose

300 m atstumas užtikrina saugų priėmimą namuose ir aplink juos

Raminantys žodžiai

Raminančios žvaigždelės maloniai nuteikia kūdikį

Penkios lopšinės padeda kūdikiui užmigti
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Ypatybės Specifikacijos

Kambario temperatūros termometras

Kūdikio kambario temperatūrą stebėkite

nuotoliniu būdu – papildomas patogumas ir

kontrolė.

Įkraunamas tėvų įrenginys

Pakartotinai įkraunamu tėvų įrenginiu galima

stebėti mažiausiai 24 valandas be laido,

nutolus iki 300 m (900 pėdų) atstumu.

Atsiliepimas

Suteikia galimybę kalbėtis su savo kūdikiu.

Kelioninis krepšelis

Kelioninis krepšelis patogus prietaisui

keliaujant laikyti.

Mažas, nešiojamas tėvų įrenginys

Būdamas mažas, leidžia laisvai judėti

namuose ir girdėti, kada kūdikiui jūsų reikia.

Iki 300 m atstumu

Iki 300 m atstumu užtikrinamas saugus

priėmimas namuose ir aplink juos

Naktinė lempelė

Naktinė lempelė su raminančiomis

žvaigždelėmis maloniai nuteikia Jūsų kūdikį.

Penkios lopšinės

Penkios lopšinės padeda kūdikiui užmigti.

 

Techniniai duomenys

Veikimo temperatūros intervalas: 0 - 40 °C

Laikymo temperatūros intervalas: nuo -20 iki

+60 °C

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

Dažnio diapazonas: DECT

Automatinio kanalo pasirinkimas

Kanalų skaičius: 120

Patogumas

Automatinis įspėjimas „Nepasiekiamas“

Akumuliatoriaus krovimo indikatorius

Išsikrovusio akumuliatoriaus indikatorius

Naktinė lemputė

Įjungimo rodymas

Garso lygio lemputės

Sistemos patikrinimas: Akumuliatoriaus

patikrinimo lemputė, Sistemos patikrinimo

signalas, Sistemos patikrinimo lemputė

Garsumo reguliatorius

Priedai

AC / DC adapteris: 2 x 9 V nuolatinė srovė,

300 mA

Akumuliatoriai: 2 x AAA NiMH įkraunami

maitinimo elementai

Diržo sąsaga

Įkroviklis: Tėvų įrenginio stovo krovimas

Instrukcijos/naudotojo vadovas: danų /

norvegų, olandų, Anglų, suomių, prancūzų,

vokiečių, graikų, italų, portugalų, ispanų,

švedų

Maitinimas

Įkrovimo laikas: 16 val.

Maitinimo šaltinis: AC/DC adapteris

Pakartotinai įkraunamas: Ne

Akumuliatoriaus veikimo laikas: 12 val.
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