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Гарантирано без смущения
С цифрова технология DECT

Тази цифрова технология осигурява защитена, секретна връзка, защото искате само вие да слушате своето бебе.

Автоматично избира неизползван канал и превключва, когато открие, че друго устройство използва същия канал.

Пълно спокойствие

Следене от разстояние на температурата в детската стая

Гарантира липса на смущения от всякакви други устройства

Показва непрекъсната връзка между двете устройства

Използва светлини, за да показва кога бебето издава звук

Пълна свобода на движение в къщата и наоколо

Туристически калъф за лесно прибиране

Щипка за колан и лента за врат за удобството на свободните ръце

Родителско устройство с акумулаторни батерии за най-малко 24 часа наблюдение.

Малко и мобилно устройство при родителя за свободно движение около дома

Радиусът на действие до 300 м осигурява сигурно приемане в дома ви и около него

Успокояващи гледки, звуци и думи

Пет песнички успокояват и приспиват бебето

Успокоява бебето в тъмното със звездна нощна светлина

Предвидена е възможността да говорите на бебето



Бебефон DECT SCD499/00

Акценти Спецификации

Термометър за температурата в стаята

Следете от разстояние температурата в детската

стая за допълнително удобство и контрол.

Гарантирано без смущения

Гарантира липса на смущения от всякакви други

устройства (други бебефони, безжични и мобилни

телефони). Осигурява защитена и конфиденциална

връзка с използване на шифроване на данните. Вие

ще сте единствените, които можете да чуете

бебето си, и ще чувате само Вашето бебе.

Калъф за пътуване

Туристически калъф за лесно прибиране при

пътуване.

Малко и мобилно устройство при родителя

Позволява свободно да се движите около дома си

благодарение на малкия си размер, като все пак ще

чувате кога бебето ви има нужда от вас.

С радиус на действие до 300 м

С радиуса на действие до 300 м ви се гарантира

сигурно приемане в дома ви и около него.

Пет приспивни песни

Пет песнички успокояват и приспиват бебето.

Звездна нощна светлина

Звездна нощ с успокояващи звезди, приятни за

бебето

Обратна звукова връзка от родителския блок

Предвидена е възможността да чувате бебето и да

му говорите.

Технически спецификации

Диапазон на работната температура: 0 .. 40 °C

Температурен диапазон (съхраняване): -20 .. +60 °C

Тунер/приемане/предаване

Честотна лента: DECT

Автоматичен избор на канали

Брой канали: 120

Удобство

Автоматично предупр. "извън обсег"

Индикатор за зареждане на батерията

Индикатор за изтощена батерия

Нощна светлина

Индикатор за захранване

Светлини за нивото на звука

Проверка на системата: Индикатор за проверка на

батерията, Аларма на проверката на системата,

Лампа за проверка на системата

Регулиране на силата на звука

Аксесоари

AC/DC адаптер: 2x 9VDC, 300mA

Батерии: 2 x AAA NiMH акумулаторни

Щипка за колан

Зарядно устройство: Зарядна основа за устр. при

родителя

DFU / ръководство за потребителя: Холандски,

Английски, Фински, Френски, Немски, Гръцки,

Италиански, Португалски, Испански, Шведски,

Норвежки, Датски

Ръководство за бързо инсталиране

Мощност

Време за зареждане: 8 час(а)

Електрозахранване: 230-240 V

Акумулаторна батерия

Време на работа на батерии: 24 час(а)

Логистични данни

Размери на F-кутията (Ш x В х Д): 305 x 187 x

135 мм

Стадии на развитие

Стадии: 0-6 месеца, 6-12 месеца
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