
DECT-babyalarm

 
100 % privat forbindelse

Natlampe

 
SCD501/00

Den mest pålidelige forbindelse til din baby

Den vigtige forbindelse til din baby

Vores nye DECT SCD501/00-babyalarm giver fuldstændig tryghed, idet den har

de vigtigste babyalarm-funktioner. Den mest pålidelige forbindelse med

krystalklar lyd og et beroligende natlys til dig og din baby.

Pålidelig teknologi

DECT-teknologi garanterer nul interferens og 100 % fortrolighed

Perfekt, krystalklar lyd på grund af DECT-teknologi

Konstant tryghed og sikker forbindelse

Energibesparende Smart ECO-tilstand

Vær altid klar over, hvornår alarmen er inden for rækkevidde og tilsluttet

Lydniveauindikatorer angiver, hvis babyen laver lyde

Frihed og fleksibilitet

Rækkevidde op til 330 meter*

Overlegen driftstid op til 24 timer

Forældreenheden kan forsynes via lysnettet og via batteri

Trøster og beroliger dit spædbarn

Beroligende natlys



DECT-babyalarm SCD501/00

Vigtigste nyheder

Nul interferens med DECT

DECT-teknologi garanterer nul interferens fra

andre transmitterende produkter som f.eks.

andre babyalarmer, trådløse telefoner og

mobiltelefoner. Datakryptering giver sikker og

privat forbindelse, så du kan være sikker på, at

du er den eneste, der kan høre din baby

Perfekt, klar lyd

Hør hver eneste lille pludren og hvert eneste

hik fuldstændigt klart. DECT-teknologi giver

krystalklar lyd i høj kvalitet, så du altid kan

høre din baby.

Smart ECO-tilstand

Den unikke Smart ECO-tilstand mindsker

automatisk din sendestyrke og forøger dit

batteris levetid. Jo tættere du er på dit barn, jo

mindre strøm er nødvendigt for at opnå en

perfekt forbindelse (ikke tilgængelig i USA og

Canada).

Konstant forbindelse

Forældreenheden giver dig besked, når

alarmen er uden for rækkevidde, eller når

strømniveauet er lavt, så du kan være sikker på

altid at være i forbindelse med dit spædbarn.

Lydaktivering af 5 LED-indikatorer

Lys aktiveres for at angive lydniveauet i

babyens værelse; selv om lyden på

forældreenheden er dæmpet.

Rækkevidde på 300 m

Indendørs rækkevidde op til 50 meter*,

udendørs rækkevidde op til 300 meter*.

Forsyning via batteri eller lysnet

Forældreenheden fungerer perfekt med strøm

fra lysnettet. Du kan opnå ekstra mobilitet ved

at isætte batterier, så forældreenheden kan

bruges uden ledning. Du kan isætte to ikke-

genopladelige 1,5 V R6 AA-alkalinebatterier

eller to genopladelige 1,2 V R6 AA-batterier.

Driftstid op til 24 timer

Den lille forældreenhed gør op til 24 timers

trådløs roaming mulig, før genopladning er

nødvendig. Det afhænger dog af, hvilken type

batterier der anvendes, og hvor ofte og hvor

længe du bruger forældreenheden med

batterier.

Beroligende natlys

Dit barn kan stadig være uroligt, når det bliver

lagt i seng. Hjælp dit barn med at falde i søvn

med natlampens varme, beroligende glød.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.



DECT-babyalarm SCD501/00

Specifikationer

Funktioner

DECT-teknologi

Energibesparende Smart ECO-tilstand

Opkoblet og rækkeviddeangivelse

Lydaktiverede lys: 5 LED-indikatorer

Lydstyrkekontrol og lydaktivering

Beroligende natlys

Indendørs rækkevidde op til: 50 m

Udendørs rækkevidde op til: 300 meter

Strøm

Driftstid i batteritimer: 24 timer

Strømforsyning: 120 V (US), 220 - 240 V

Tuner/modtagelse/transmission

Frekvensbånd: DECT

Automatisk kanalvalg

Kanaler: 120

Komfort

Indikator for batteriniveau

Lydstyrke

Advarsel om svigtende forbindelse

Indikatorer for lydniveau

Tekniske specifikationer

Temperaturområde (drift) i °C: 10 - 40 °C

Temperaturområde (opbevaring): 10 - 40 °C

Logistiske data

Mål på F-box (B x H x D): 220 x 156 x 94 mm

Udviklingsfaser

Faser: Graviditet, 0-6 måneder

Tilbehør

Lynhåndbog

Brugervejledning

* Babyalarmens rækkevidde varierer afhængigt af

omgivelserne og faktorer, der kan forårsage

interferens.

* Alarmen har ikke en opladefunktion.
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