
DECT-babyalarm

 
100 % privat forbindelse

Natlampe og vuggeviser

Svarfunktion

 

SCD505/00

Den mest pålidelige forbindelse til din baby

Bedst i test hos Taenk.dk (2012)!

Vores DECT-babyalarmer fra AVENT giver dig trygheden ved at føle dig tæt på din

baby, selvom du ikke er i samme rum. Med vores nye ECO-tilstand kan du også

være mere miljøvenlig uden at miste den vigtige forbindelse. Bedst i test hos Taenk

(2012).

Pålidelig teknologi

DECT-teknologi garanterer nul interferens og 100 % fortrolighed

Perfekt, krystalklar lyd på grund af DECT-teknologi

Konstant tryghed og sikker forbindelse

Energibesparende ECO-tilstand

Lydniveauindikatorer angiver, hvis babyen laver lyde

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

Frihed og fleksibilitet

Rækkevidde op til 330 meter*

Genopladelig forældreenhed

Overlegen driftstid op til 24 timer

Trøster og beroliger dit spædbarn

Beroligende og trøstende

Vær altid tæt på hinanden med talk back



DECT-babyalarm SCD505/00

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.

ECO-tilstand

Slå ECO-tilstanden til for at reducere

sendeeffekten i børneværelset. I ECO-tilstand

opretter enhederne kun forbindelse, når barnet

laver en lyd.

Lydaktivering af 5 LED-indikatorer

Lys aktiveres for at angive lydniveauet i

babyens værelse; selv om lyden på

forældreenheden er dæmpet.

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.

Rækkevidde på 330 m

Indendørs rækkevidde op til 50 meter*.

Udendørs rækkevidde op til 330 meter*.

Genopladelig forældreenhed

Den genopladelige forældreenhed giver dig

mulighed for at bevæge dig i og omkring

hjemmet.

Driftstid op til 24 timer

Den lille, genopladelige 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 og trøstende

Få hjælp til at berolige og få dit spædbarn til at

falde i søvn af natlampens varme, beroligende

skær og blide vuggeviser.

Samtalefunktion

Nogle gange er det eneste, dit spædbarn har

brug for, at høre din beroligende stemme. Med

et enkelt klik på denne essentielle funktion kan

du være tæt på dit spædbarn, uanset hvor i

hjemmet du er.



DECT-babyalarm SCD505/00

Specifikationer

Strøm

Driftstid på batteritime(r): 24 timer

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

Opladningstid: 8 time(r)

Tuner/modtagelse/transmission

Automatisk kanalvalg

Frekvensbånd: DECT

Kanaler: 120

Tilbehør

Batterier

Lysnetadapter

Lynhåndbog

Brugervejledning

Halsstrop

Oplader til forældreenhed: Nej

Komfort

Indikator for batteriniveau

Lydstyrke

Advarsel om svigtende forbindelse

Indikatorer for lydniveau

Indikator for batteriopladning

Følsomhedskontrol

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

Funktioner

DECT-teknologi

Energibesparende Smart ECO-tilstand: ECO-

tilstand

Lydaktiverede lys: 5 LED-indikatorer

Beroligende natlys

Vuggeviser

Lydstyrkekontrol og lydaktivering

Indendørs rækkevidde op til: 50 m

Udendørs rækkevidde op til: 330 meter

Svarfunktion

Udviklingsfaser

Faser: Graviditet, 0-6 måneder

* Babyalarmens rækkevidde varierer afhængigt af

omgivelserne og faktorer, der kan forårsage

interferens.
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