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Εγγυημένα μηδενικές παρεμβολές
Με την ψηφιακή τεχνολογία DECT
Αυτή η ψηφιακή τεχνολογία παρέχει ασφαλή, ιδιωτική σύνδεση, γιατί θέλετε μόνο εσείς 

να μπορείτε να ακούτε το μωρό σας. Επιλέγει αυτόματα ένα κανάλι που δεν 
χρησιμοποιείται και αλλάζει αν εντοπίσει άλλη συσκευή να χρησιμοποιεί το ίδιο κανάλι.

Χαρίζει ασφάλεια και σιγουριά
• Αποτρέπει πλήρως την πρόκληση παρεμβολών από οποιαδήποτε άλλη συσκευή
• Υποδεικνύει συνεχή σύνδεση μεταξύ των δύο μονάδων.
• Χρησιμοποιεί φωτεινές ενδείξεις για να σας υποδείξει εάν το μωρό κάνει θόρυβο.

Φορητότητα μέσα στο σπίτι και γύρω από αυτό
• Μικρού μεγέθους, φορητή μονάδα γονέα για να μετακινείστε ελεύθερα γύρω από το σπίτι.
• Το κλιπ ζώνης παρέχει πρακτικότητα και φορητότητα hands-free.
• Η εμβέλεια 300 μέτρων εξασφαλίζει ασφαλή λήψη μέσα στο σπίτι και γύρω από αυτό.

Καθησυχαστικές λέξεις
• Σας δίνει τη δυνατότητα να μιλάτε στο μωρό σας



 Εγγυημένα μηδενικές παρεμβολές
Αποτρέπει πλήρως την πρόκληση παρεμβολών 
από οποιαδήποτε άλλη συσκευή (άλλες συσκευές 
παρακολούθησης μωρού, ασύρματα και κινητά 
τηλέφωνα). Παρέχει μια απόλυτα ασφαλή και 
ιδιωτική σύνδεση χάρη στη χρήση 
κρυπτογραφημένων δεδομένων. Μόνο εσείς θα 
μπορείτε να ακούσετε το δικό σας μωρό και μόνο 
αυτό.

Επιβεβαίωση ψηφιακού σήματος
Υποδεικνύει συνεχή σύνδεση μεταξύ της μονάδας 
μωρού και της μονάδας γονέα μέσω οπτικών και 
ακουστικών ενδείξεων σύνδεσης.

Φωτεινές ενδείξεις επιπέδου θορύβου
Χρησιμοποιεί φωτεινές ενδείξεις για να σας 
υποδείξει εάν το μωρό κάνει θόρυβο, ακόμη και 
εάν η ένταση του ήχου είναι απενεργοποιημένη.

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.

Κλιπ ζώνης
Το κλιπ ζώνης παρέχει πρακτικότητα και 
φορητότητα hands-free.

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

Δυνατότητα απάντησης γονέα
Σας δίνει τη δυνατότητα να ακούτε και να μιλάτε 
στο μωρό σας.
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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 χαμηλού επιπέδου μπαταρίας
• 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
• Κλιπ ζώνης
• DFU / Εγχειρίδιο χρήσης: Αγγλικά, Γαλλικά, 
Ισπανικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, Ιταλικά, 
Πορτογαλικά, Ελληνικά, Σουηδικά, Νορβηγικά, 
Φινλανδικά, Δανικά

• Οδηγός γρήγορης έναρξης

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 230-240 V

Στοιχεία logistic
• Συσκευασία F EAN
• Διαστάσεις συσκευασίας F (ΠxΥxΒ): 

220x187x94 χιλ.
•
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