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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 vybitého akumulátoru
• 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
• Spona na opasek
• DFU / Uživatelská příručka: Angličtina, 

Francouzština, Španělština, Němčina, Holandština, 
Italština, Portugalština, Řečtina, Švédština, 
Norština, Finština, Dánština

• Stručný návod

Příkon
• Napájení: 230 - 240 V

Logistické údaje
• Kód EAN balení F
• Rozměry balení F-box (Š x V x D): 

220 x 187 x 94 mm
•

Elektronická chůva DECT
  

Specifikace

Datum vydání 2009-02-10

Verze: 3.0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
SCD4

Zvýrazn

Zaručeno
Zaručuje nu
elektronický
Poskytuje b
Budete jedi
dítě, které u

Digitální 
Indikuje ne
jednotkou p
spojení.

Kontrolk
I když je zv
znázorněny

Malá mob
Malá veliko
však stále n

Spona na
Spona na o

S dosahe
Dosah až 3
okolo domu

Funkce z
jednotky
Poskytuje m
96

ění výro

 nulové r
lové rušení
ch chův, be

ezpečné a d
ní, kdo uslyš
slyšíte.

potvrzen
přetržité sp
omocí vidit

y hladiny 
uk vypnutý,
 pomocí ko

ilní rodič
st umožňuj
a doslech, 

 opasek
pasek posk

m až 300
00 m zajiš
.

pětného h

ožnost slyš
ušení
 z jiných přístrojů (jiných 
zdrátových a mobilních telefonů). 
iskrétní spojení díky kódování dat. 
í vaše dítě a bude to pouze vaše 

í signálu
ojení mezi dětskou a rodičovskou 
elných a zvukových kontrolek 

zvuku
 jsou zvuky, které dítě vydává, 
ntrolek.

ovská jednotka
e volný pohyb po domě. Budete 
kdyby vás dítě potřebovalo.

ytuje pohodlí a mobilitu.

 m
ťuje bezpečný příjem v domě i 

ovoru z rodičovské 

et vaše dítě a mluvit na ně.
bku

http://www.philips.com

