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Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
Důležité spojení s vaším dítětem

Nová elektronická chůva DECT SCD501/00 zaručuje maximální pocit bezpečí,

poskytuje totiž nejdůležitější funkce elektronických chův. Nejspolehlivější spojení

s křišťálově čistým zvukem a příjemným nočním světlem pro vás a vaše dítě.

Spolehlivá technologie

Technologie DECT zaručuje nulové rušení a 100% soukromí

Perfektně čistý zvuk s technologií DECT

Neustálé jištění a zabezpečené připojení

Úsporný režim Smart ECO

Vždy budete vědět, zda je chůva v dosahu a připojená

Kontrolky znázorňují zvuky, které dítě vydává

Volnost a flexibilita

Dosah až 300 metrů*

Mimořádná doba provozu až 24 hodin

Rodičovská jednotka se napájí ze sítě nebo bateriemi

Uklidní a utiší vaše dítě

Uklidňující noční světlo
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Přednosti

Nulové rušení technologie DECT

Technologie DECT zajišťuje nulové rušení

jinými zařízeními, která vysílají signál, např.

jinými zařízeními pro sledování dětí a

bezdrátovými nebo mobilními telefony.

Šifrování dat zajišťuje bezpečné a soukromé

připojení, takže si můžete být jisti, že své dítě

posloucháte pouze vy.

Perfektně čistý zvuk

I sebemenší zasmání, zamumlání a škytnutí

uslyšíte naprosto čistě. Technologie DECT

(Digital Enhanced Cordless

Telecommunications) zajišťuje vysoce kvalitní

a křišťálově čistý zvuk, takže můžete své dítě

poslouchat kdykoli.

Režim Smart ECO

Jedinečný režim Smart ECO automaticky

minimalizuje spotřebu energie při přenosu a

prodlužuje výdrž baterie. Čím blíže jste k dítěti,

tím méně energie je třeba k dokonalému

spojení (funkce není dostupná v USA a

v Kanadě).

Vždy připojeno

Rodičovská jednotka vás upozorní, když je

chůva mimo rozsah nebo když dochází baterie,

takže si budete vždy jistí, že máte spojení se

svým dítětem.

5 kontrolek LED aktivovaných zvukem

Kontrolky se aktivují a zobrazí úroveň zvuku

v dětském pokoji, i když je rodičovská jednotka

ztlumena.

Dosah až 300 m

Dosah uvnitř až 50 metrů, dosah venku až

300 metrů*.

Baterie a napájení ze sítě

Rodičovská jednotka funguje skvěle při

napájení ze sítě. Pokud chcete být mimořádně

pohybliví, můžete vložit baterie a používat

jednotku bez kabelu. Lze vložit dvě 1,5V

jednorázové alkalické baterie R6 AA nebo dvě

dobíjecí 1,2V baterie R6 AA.

Doba provozu až 24 hodin

Malá rodičovská jednotka nabízí na jedno

nabití pohodlí až 24 hodin bezdrátového

sledování. Doba ovšem závisí na typu

použitých baterií a na tom, jak často a jak

dlouho jednotku používáte s bateriovým

napájením.

Uklidňující noční světlo

Když dítě poprvé uložíte do postýlky, může být

stále neklidné. Pomozte je ukonejšit a uklidnit

pomocí příjemného a teplého nočního světla,

aby usnulo.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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Specifikace

Funkce

Technologie DECT: Ano

Úsporný režim Smart ECO: Ano

Indikace spojení a dosahu: Ano

Kontrolky reagující na zvuk: 5 kontrolek LED

Ovládání hlasitosti a aktivace zvukem: Ano

Uklidňující noční světlo: Ano

Dosah uvnitř až: 50 m

Dosah venku až: 300 metrů

Spotřeba

Provozní doba při napájení baterií: 24 hodin

Napájení: 120 V (USA), 220 - 240 V

Tuner/příjem/vysílání

Frekvenční pásmo: DECT

Automatická volba kanálů: Ano

Počet kanálů: 120

Pohodlí

Upozornění vybitého akumulátoru: Ano

Ovládání hlasitosti: Ano

Automatické upozornění při překročení

dosahu: Ano

Kontrolky úrovně zvuku: Ano

Technické údaje

Rozsah provozní teploty ve °C: 10–40 °C

Rozsah teploty při uskladnění: 10 - 40 °C

Logistické údaje

Rozměry balení F (Š x V x H): 220 x 156 x

56 mm

Stupně vývoje

Stupně: Těhotenství, 0–6 měsíců

Příslušenství

Stručný návod k rychlému použití: Ano

Uživatelská příručka: Ano

* Provozní dosah elektronické chůvy se liší v závislosti na

okolí a na faktorech, které působí rušení.

* Tato elektronická chůva nemá funkci nabíjení.
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