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SCD499
Garantuojamas trukdžių nebuvimas
Su DECT skaitmenine technologija
Šia skaitmenine technologija užtikrinamas saugus, privatus ryšys, kad jūs vienintelis 

girdėtumėte savo kūdikį. Įrenginys automatiškai pasirenka nenaudojamą kanalą ir iš karto 
persijungia, kai aptinka kitą prietaisą, naudojantį tą patį kanalą.

Jokio nerimo
• Kūdikio kambario temperatūrą stebėkite nuotoliniu būdu.
• Garantuojama, kad kitas prietaisas nesukels trukdžių
• Rodo nuolatinį ryšį tarp dviejų įrenginių.
• Lemputės pradeda šviesti, jei kūdikis neramus.

Maksimalus mobilumas namuose ir aplink juos
• Kelioninis krepšelis apsaugo dalis kelionių metu.
• Dirželio sąsaga ir kaklo juostelė – kad rankos nebūtų užimtos.
• Pakartotinai tėvų įrenginys įkraunamas, norint stebėti įrenginiu mažiausiai 24 valandas.
• Mažas, nešiojamas tėvų įrenginys skirtas tam, kad galėtumėte laisvai judėti namuose.
• 300 m diapazonu užtikrina saugų priėmimą namuose ir aplink juos.

Raminantys ženklai, garsai ir žodžiai
• Penkios lopšinės padeda kūdikiui užmigti.
• Raminančios žvaigždelės maloniai nuteikia kūdikį
• Suteikia galimybę kalbėtis su savo kūdikiu
 



 Kambario temperatūros termometras
Kūdikio kambario temperatūrą stebėkite nuotoliniu 
būdu – papildomas patogumas ir kontrolė.

Garantuojamas trukdžių nebuvimas

Garantuojama, kad kitas prietaisas (kiti kūdikių 
stebėjimo įrenginiai, belaidžiai ir mobilieji telefonai) 
nesukels trukdžių. Naudojant duomenų kodavimą, 
užtikrinamas saugus ir privatus ryšys. Jūs vienintelis 
galėsite girdėti savo kūdikį ir girdėsite tik savo 
kūdikio.

Kelioninis krepšelis
Kelioninis krepšelis apsaugo dalis kelionių metu.

Mažas, nešiojamas tėvų įrenginys

Būdamas mažas, leidžia laisvai judėti namuose ir 
girdėti, kada kūdikiui jūsų reikia.

Iki 300 m diapazonu
Iki 300 m diapazonu užtikrinamas saugus priėmimas 
namuose ir aplink juos.

Penkios lopšinės
Penkios lopšinės padeda kūdikiui užmigti.

Naktinė lempelė
Naktinė lempelė su raminančiomis žvaigždelėmis 
maloniai nuteikia Jūsų kūdikį.

Dvikryptis ryšys su tėvais
Suteikia galimybę kalbėtis su savo kūdikiu.
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Techniniai duomenys
• Veikimo temperatūros intervalas: 0 - 40 °C
• Laikymo temperatūros intervalas: nuo -20 iki 

+60 °C

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Dažnio diapazonas: DECT
• Automatinio kanalo pasirinkimas
• Kanalų skaičius: 120

Patogumas
• Automatinis įspėjimas dėl nukrypimo nuo intervalo
• Akumuliatoriaus krovimo indikatorius
• Išsikrovusio akumuliatoriaus indikatorius
• Naktinė lemputė
• Įjungimo rodymas
• Garso lygio lemputės
• Sistemos patikrinimas: Akumuliatoriaus 

patikrinimo lemputė, Sistemos patikrinimo signalas, 
Sistemos patikrinimo lemputė

• Garso reguliatorius

Priedai
• Kint. srovės / nuolat. srovės adapteris: 2 x 9 V 

nuolatinė srovė, 300 mA
• Akumuliatoriai: 2 x AAA NiMH įkraunami 

maitinimo elementai
• Dirželio sąsaga
• Įkroviklis: Tėvų įrenginio stovo krovimas
• Naudojimosi instrukcijos / Naudotojo vadovas: 

Anglų k., Prancūzų k., Ispanų k., Vokiečių k., Olandų 
k., Italų k., Portugalų k., Graikų k., Švedų k., 
Norvegų k., Suomių k., Danų k.

• Greitos pradžios vadovas

Maitinimas
• Įkrovimo laikas: 8 valanda (valandos)
• Maitinimo šaltinis: 230–240 V
• Pakartotinai įkraunamas
• Akumuliatoriaus veikimo laikas: 24 valanda 

(valandos)

Logistiniai duomenys
• F dėžutės matmenys (plotis x aukštis x gylis): 305 x 

187 x 135 mm
•
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