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Tekniske spesifikasjoner
• Temperaturområde for drift: 0 .. 40 °C
• Temperaturområde for oppbevaring: -20 .. 

+60 °C

Tuner/mottak/overføring
• Frekvensbånd: DECT
• Automatisk kanalvalg
• Antall kanaler: 120

Anvendelighet
• Automatisk utenfor rekkevidde-advarsel
• Batteriladeindikasjon
• Indikator for lavt batteri
• Nattlys
• Strøm på-indikasjon
• Lydnivålamper
• Systemkontroll: Batterikontrollampe, 

Systemkontrollalarm, Systemkontrollampe
• Volumkontroll

Tilbehør
• AC/DC-adapter: 2x 9 VDC, 300 mA
• Batterier: 2 x oppladbart AAA-NiMH
• Belteklemme
• Lader: Ladingsbase til foreldreenhet
• DFU/Brukerhåndbok: Engelsk, Fransk, Spansk, 

Tysk, Nederlandsk, Italiensk, Portugisisk, Gresk, 
Svensk, Norsk, Finsk, Dansk

• Hurtigstartveiledning

Strøm
• Ladetid: 8 time(r)
• Strømforsyning: 230–240 V
• Oppladbar
• Driftstid på batteri: 24 time(r)

Logistiske data
• EAN F-boks
• Mål på F-boks (B x H x D): 305 x 187 x 135 mm
•
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Spesifikasjoner

Utgivelsesdato  
2009-02-25

Versjon: 3.0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker 
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres 
respektive eiere.

www.philips.com
SCD4

Produkt

Garanter
Garantert u
(andre bab
mobiltelefon
av datakryp
babyen, og 

Digital sig
Viser en kon
foreldreenh

Lydnivåly
Bruker lys t
er slått av.

Reiseetui
Reiseetui be

Belteklem
Belteklemm
bevegelighe
rundt halse

Liten, mo
Siden enhet
huset og sa

Med rekk
Med en rek
mottak i og

Stjernehi
Nattlys med

Beroligen
Gir deg mu
98

høydepu

t uten for
ten forstyrr
ymonitorer, 
er). Gir en 
tering. Du 
du hører ba

nalbekre
tinuerlig fo

eten med s

s
il å vise om 

skytter enh

me og h
en og halsb
t: fest foreld
n.

bil foreld
en er så lite
mtidig høre

evidde på
kevidde på
 rundt huse

mmellys
 stjerner so

de prat f
ligheten til å
styrrelse
else fra noen andre enheter 
trådløse telefoner og 
sikker og privat tilkobling ved hjelp 
er den eneste som kan høre 
re din egen baby.

ftelse
rbindelse mellom babyenheten og 
ynlige og hørbare indikatorer.

babyen lager lyd, selv når volumet 

etene på reise

alsbånd
åndet gir håndfri frihet og 
reenheten i beltet eller ha den 

reenhet
n, kan du bevege deg fritt rundt i 
 babyen når den trenger deg.

 opptil 300 m
 opptil 300 m er du sikret sikkert 
t.

m beroliger babyen.

ra foreldre
 snakke til babyen.
nkter

http://www.philips.com

