
Sistem DECT de
monitorizare copii

SCD497/00

Garantat zero interferenţe
Cu tehnologia digitală tip DECT

Această tehnologie digitală oferă o conexiune sigură şi privată, astfel încât să fiţi singurii care ascultă copilul.

Selectează automat un canal neutilizat şi îl schimbă dacă detectează un alt dispozitiv care utilizează acelaşi

canal.

Relaxare absolută

Garantat zero interferenţe de la orice alt dispozitiv

Indică conexiunea continuă dintre cele două unităţi

Utilizează leduri pentru a indica dacă bebeluşul face zgomot.

Mobilitate în casă şi în jurul casei

Unitate pentru părinte reîncărcabilă pentru minim 24 de ore de monitorizare.

Unitate pentru părinţi mică şi mobilă pentru a circula liber prin casă

Clema pentru curea vă oferă confort şi mobilitate hands-free

Raza de 300 m asigură recepţia sigură în interiorul şi în jurul casei.

Imagini şi cuvinte liniştitoare

Relaxează bebeluşul când este întuneric, cu ajutorul unor steluţe liniştitoare.

Vă oferă posibilitatea să vorbiţi cu copilul dvs.



Sistem DECT de monitorizare copii SCD497/00

Repere Specificaţii

Garantat zero interferenţe

Garantează zero interferenţe de la orice alt

dispozitiv (alte dispozitive de monitorizare a

bebeluşului, telefoane fără fir şi telefoane

mobile). Oferă o conexiune sigură şi privată,

deoarece utilizează un sistem de criptare a

datelor. Veţi fi singura persoană care va auzi

bebeluşul.

Confirmare digitală a semnalului

Indică o conexiune continuă între unitatea

pentru copil şi unitatea pentru părinţi, folosind

indicatori de conectare vizuali şi sonori.

Leduri nivel sonor

Utilizează leduri pentru a indica dacă

bebeluşul face gălăgie, chiar şi atunci când

volumul este dezactivat.

Unitate părinte, reîncărcabilă

Unitatea pentru părinţi reîncărcabilă vă oferă

posibilitatea să monitorizaţi fără fir timp de 24

de ore pe o rază de 300 m (900 ft).

Unitate pentru părinţi mică şi mobilă

Vă permite să vă deplasaţi liber prin casă,

mulţumită dimensiunilor reduse, putând totuşi

să auziţi când bebeluşul are nevoie de dvs.

Clemă curea

Clema pentru curea vă oferă confort şi

mobilitate hands-free.

Cu o rază până la 300 m

Cu o rază până la 300 m, vi se asigură

recepţia sigură în interiorul şi în jurul casei.

Lumină de veghe cu steluţe

Lumină de veghe cu steluţe, pentru liniştirea

copilului.

Funcţie de răspuns a părintelui

Vă oferă posibilitatea atât să ascultaţi, cât şi să

vorbiţi cu copilul dvs.

Specificaţii tehnice

Interval temperatură de funcţionare: 0 ..

40 °C

Interval temperatură de stocare: -20 .. +60 °C

Tuner/Recepţie/Transmisie

Interval de frecvenţe: DECT

Selectare automată a canalelor

Număr de canale: 120

Confort

Avertizare automată lipsă semnal

Indicator încărcare baterie

Indicator baterie descărcată

Iluminare de noapte

Indicator alimentare

Leduri pt. nivelul sunetului

Verificare sistem: Indicator pt. verificarea

bateriei, Alarmă de testare a sistemului,

Indicator pt. verificarea sistemului

Controlul volumului

Accesorii

Adaptor CA/CC: 2 x 9 V DC, 300 mA

Baterii: 2 baterii AAA NiMH reîncărcabile

Clemă curea

DFU / manual de utilizare: Olandeză,

Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană,

Greacă, Italiană, Portugheză, Spaniolă,

Suedeză, Norvegiană, Daneză

Ghid de iniţiere rapidă

Alimentare

Durată de încărcare: 8 ore

Sursă de alimentare: 230-240 V

Reîncărcabilă

Durată de funcţionare cu baterii: 24 ore

Date logistice

Cutie EAN

Dimensiuni F-box (L x Î x A): 220 x 187 x

94 mm

Etape de dezvoltare

Etape: 0 - 6 luni, 6 - 12 luni
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