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Gwarancja braku zakłóceń
Dzięki cyfrowej technologii bezprzewodowej DECT

To urządzenie gwarantuje bezpieczne i poufne połączenie, tak aby tylko rodzice mogli słuchać swojego dziecka.

Automatycznie wybiera nieużywany kanał i zmienia go, gdy tylko wykryje, ze inne urządzenie zaczęło korzystać

z tego samego kanału.

Pełen komfort psychiczny

Funkcja monitorowania temperatury w pokoju dziecka

Gwarancja braku zakłóceń z innych urządzeń

Sygnalizuje stałe połączenie pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem

Wskaźniki zaczynają świecić, gdy dziecko odzywa się.

Pełna mobilność w domu i wokół niego

Etui podróżne do wygodnego przechowywania

Zaczep na pasek i pasek na szyję zapewniają wygodę użytkowania bez angażowania rąk

Ładowany odbiornik zapewnia co najmniej 24 godziny działania

Mały, przenośny odbiornik umożliwia swobodne poruszanie się po domu

Zasięg do 300 m zapewnia dobry odbiór w domu i w jego okolicy

Łagodne światełka, muzyka i głos ukoją Twoje dziecko

Pięć kołysanek ukołysze dziecko do snu

W nocy łagodne światełka lampki działają uspakajająco na dziecko

Urządzenie posiada funkcję mówienia do dziecka
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Zalety Dane techniczne

Termometr pokojowy

Zdalne monitorowanie temperatury w pokoju

dziecka zapewnia wyjątkową wygodę i

kontrolę.

Gwarancja braku zakłóceń

Gwarancja braku zakłóceń z innych urządzeń

(elektronicznych niań, telefonów

bezprzewodowych i komórkowych).

Szyfrowanie danych zapewnia bezpieczne i

poufne połączenie. Dzięki temu będziesz

jedyną osobą, która może nasłuchiwać co robi

Twoje dziecko.

Etui podróżne

Etui podróżne zapewniające łatwe

przechowywanie w podróży.

Mały, przenośny odbiornik

Dzięki swoim niewielkim rozmiarom pozwala

na swobodne poruszanie się po domu,

zachowując stałe połączenie z dzieckiem.

Zasięg do 300 m

Dzięki zasięgowi 300 m urządzenie zapewnia

pewny odbiór sygnału w domu i wokół niego.

Pięć kołysanek

Pięć kołysanek ukołysze dziecko do snu.

Lampka nocna z gwiaździstym kloszem

Łagodne światełka w kształcie gwiazd działają

uspakajająco na dziecko.

Głos rodzica

Urządzenie posiada funkcję słuchania dziecka

i mówienia do dziecka.

Specyfikacja techniczna

Zakres temperatur eksploatacji: 0 .. 40 °C

Zakres temperatur przechowywania: od -20

do +60 °C

Tuner/Odbiór/Transmisja

Pasmo częstotliwości: DECT

Automatyczny wybór kanału

Liczba kanałów: 120

Udogodnienia

Automatyczne ostrzeżenie o wyjściu poza

zasięg

Wskaźnik ładowania akumulatora

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania

akumulatora

Lampka nocna

Wskaźnik zasilania

Wskaźniki poziomu głośności

Wskaźnik poprawnego działania: Wskaźnik

naładowania akumulatorów, Alarm

poprawnego działania, Wskaźnik poprawnego

działania

Regulator głośności

Akcesoria

Zasilacz sieciowy: Prąd stały 2 x 9 V, 300 mA

Baterie i akumulatory: 2 akumulatory AAA

NiMH

Zaczep na pasek

Ładowarka: Podstawka ładująca do

odbiornika

Instrukcja obsługi: holenderski, angielski,

fiński, francuski, niemiecki, grecki, włoski,

portugalski, hiszpański, szwedzki, norweski,

duński

Skrócona instrukcja obsługi

Zasilanie

Czas ładowania: 8 godzin(y)

Zasilanie: 230–240 V

Możliwość powtórnego ładowania

Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym:

24 godzin(y)

Dane logistyczne

Wymiary opakowania pojedynczego

(S x W x G): 305 x 187 x 135 mm

Etapy rozwoju

Etapy: 0–6 miesięcy, 6–12 miesięcy
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