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Garantáltan interferenciamentes
DECT digitális technológiával

A digitális technológia biztonságos és személyes kapcsolatot biztosít, hogy egyedül Ön hallhassa gyermekét. A

készülék automatikusan kiválaszt egy szabad csatornát, és átkapcsol, mihelyst egy másik eszköz használja az

adott csatornát. .

A tökéletes nyugalomért

Más készüléktől függetlenül garantáltan interferenciamentes

Jelzi a két egység közti folyamatos kapcsolatot

Fénnyel is jelzi, ha a gyermek hangot ad ki

Tökéletes mobilitás a házban és a ház körül

Az újratölthető tápegység legalább 24 órás felügyeletet tesz lehetővé

A kisméretű, hordozható szülői egységgel szabadon mozoghat a ház körül

Övcsat használatával keze szabadon marad és semmi nem korlátozza Önt

300 m biztonságos hatótávolság a házban és a ház körül

Megnyugtató látvány és szavak

A csillagok kellemes látványa megnyugtatja a babát a sötétben

A készüléken keresztül beszélhet gyermekéhez
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Fénypontok Műszaki adatok

Garantáltan interferenciamentes

Garantáltan kiszűri a más készülékek (más

babafigyelők, vezeték nélküli vagy

mobiltelefonok) okozta interferenciát.

Biztonságos és személyes csatlakozást jelent,

adattitkosítással. Egyedül Ön hallhatja

gyermekét és csak a saját gyermekét hallja.

Digitális jel visszaigazolás

Az alapegység és tápegység közötti

folyamatos kapcsolatot látható és hallható

jelzések biztosítják.

Hangszintjelző fények

Fénnyel is jelzi, ha a gyermek hangot ad, attól

függetlenül, hogy kikapcsolta a készüléket.

Újratölthető szülői egység

Az újratölthető tápegység legalább 24 órás

vezeték nélküli felügyeletet biztosít akár 300

m távolságban.

Kisméretű, hordozható szülői egység

Kis méretének köszönhetően szabadon

mozoghat a ház körül, mégis hallja, ha

gyermekének szüksége van Önre.

Övcsipesz

Az övcsattal szabadon marad a keze és semmi

nem korlátozza mozgását.

300 m hatótávolsággal

Az akár 300 m hatótávolság biztonságos vételt

jelent a házban és a ház körül.

Csillagfényes éjjeli fény

Csillagfényes éjjeli fény a baba

megnyugtatására

Kétirányú kommunikáció

A készüléken keresztül hallhatja gyermekét és

beszélhet hozzá.

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklettartomány: 0 .. 40 °C

Tárolási hőmérséklettartomány: -20 .. +60 °C

Hangolóegység/Vétel/Adás

Frekvenciasáv: DECT

Automatikus csatornaválasztás

Csatornák száma: 120

Kényelem

Automatikus figyelmeztetés a vételkörzeten

kívül

Akkumulátortöltés jelzőfény

Alacsony akkutöltöttség jelzőfény

Éjszakai fény

Bekapcsolás jelzőfény

Hangszintjelző fények

Rendszer ellenőrzés: Akkumulátor ellenőrző

jelzőfény, Rendszer ellenőrzési

figyelmeztetés, Rendszer ellenőrző jelzőfény

Hangerőszabályzás

Tartozékok

Váltakozó áramú/egyenáramú adapter: 2x 9

V DC, 300 mA

Akkumulátorok: 2 x AAA NiMH újratölthető

Övcsipesz

Használati útmutató: holland, angol, finn,

francia, német, görög, olasz, portugál,

spanyol, svéd, norvég, dán

Gyors üzembe helyezési útmutató

Tápellátás

Töltési idő: 8 óra

Tápegység: 230-240 V

Újratölthető

Akkumulátor üzemideje: 24 óra

Logisztikai adatok

EAN csomagolás

Csomagolás méretei (szélesség x magasság

x mélység): 220x187x94 mm

Fejlődési stádiumok

Stádiumok: 0-6 hónap, 6-12 hó
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