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Garantované nulové rušenie
S digitálnou technológiou DECT

Táto digitálna technológia vám poskytne bezpečné a diskrétne spojenie, pretože svoje dieťa chcete počuť len vy.

Automaticky vyberie nepoužívaný kanál a prepne sa, keď zaregistruje iné zariadenie, ktoré používa rovnaký

kanál.

Úplný pokoj na duši

Garantované nulové rušenie akýmkoľvek iným zariadením

Nepretržite informuje o spojení medzi detskou a rodičovskou jednotkou

Pomocou kontrolných svetiel signalizuje, či dieťa vydáva zvuk

Mobilita v rámci domu a jeho okolia

Nabíjateľná rodičovská jednotka pre minimálne 24-hodinové monitorovanie

Malá mobilná rodičovská jednotka pre voľný pohyb po dome

Spona na opasok poskytuje pohodlie a mobilitu, pričom máte voľné ruky

Dosah 300 m zaistí bezpečný príjem v dome aj jeho okolí

Upokojujúce obrázky a slová

V tme dieťa upokojí pomocou svietiacich hviezdičiek

Umožní Vám prihovárať sa Vášmu dieťaťu
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Hlavné prvky Technické údaje

Garantované nulové rušenie

Zaručené nulové rušenie zo strany akéhokoľvek

iného zariadenia (iné zariadenia na

monitorovanie dieťaťa, bezšnúrové telefóny a

mobilné telefóny). Vďaka kódovaniu údajov

zaistí bezpečnosť spojenia a súkromie. Budete

jedinou osobou, ktorá môže počuť Vaše dieťa a

Vy budete počuť len svoje vlastné dieťa.

Digitálne potvrdenie signálu

Pomocou vizuálnych a zvukových indikátorov

nepretržite informuje o spojení medzi detskou

a rodičovskou jednotkou.

Svetlá intenzity zvuku

Používa svetlá, aby indikovala, či dieťa vydáva

zvuky, a to aj v prípade, že je vypnutá hlasitosť.

Nabíjateľná rodičovská jednotka

Nabíjateľná rodičovská jednotka vám umožní

minimálne 24 hodín monitorovať bez

pripojenia do siete s dosahom až do 300 m

(900 stôp).

Malá mobilná rodičovská jednotka

Vďaka malým rozmerom Vám umožňuje voľne

sa pohybovať po dome, pričom stále budete

počuť, či Vás Vaše dieťa potrebuje.

Spona na opasok

Spona na opasok poskytuje pohodlie a

mobilitu, pričom máte voľné ruky.

S dosahom až 300 m

Dosah 300 m vám zaručí bezpečný príjem v

celom dome a jeho blízkom okolí.

Nočné osvetlenie s hviezdičkami

Nočné osvetlenie s hviezdičkami upokojí vaše

dieťa.

Rodičia môžu s dieťaťom komunikovať

Poskytuje možnosť počuť dieťa a prihovárať sa

mu.

Technické špecifikácie

Prevádzkový rozsah teploty: 0 .. 40 °C

Rozsah teploty skladovania: -20 .. +60 °C

Tuner/Príjem/Vysielanie

Frekvenčné pásmo: technológia DECT

Automatický výber kanálov

Počet kanálov: 120

Vybavenie a vlastnosti

Automatická výstraha stavu mimo rozsah

Indikácia nabíjania batérie

Indikácia slabej batérie

Nočné osvetlenie

Indikátor zapnutého stavu

Svetelná indikácia úrovne hlasitosti

Kontrola systému: Indikátor kontroly batérie,

Signalizácia systémovej kontroly, Indikátor

systémovej kontroly

Ovlád. hlasitosti

Príslušenstvo

AC/DC adaptér: 2 x 9 V DC, 300 mA

Batérie: 2 x nabíjateľná AAA NiMH

Spona na opasok

DFU/používateľská príručka: Holandčina,

Angličtina, Fínčina, Francúzština, Nemčina,

Grécky, Taliančina, Portugalčina, Španielčina,

Švédčina, Nórčina, Dánčina

Stručná príručka spustenia

Príkon

Čas nabíjania: 8 hodina(y)

Zdroj napájania: 230 – 240 V

Nabíjateľná

Prevádzkový čas batérie: 24 hodina(y)

Logistické údaje

EAN F box

Rozmery F-boxu (Š x V x H): 220 x 187 x

94 mm

Vývojové stupne

Stupne: 0 – 6 mesiacov, 6 – 12 mesiacov
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