
Συσκευή παρακολούθησης

μωρού DECT

 
100% ιδιωτική σύνδεση

Νυχτερινό φως και νανουρίσματα

Λειτουργία αμφίδρομης ομιλίας

 

SCD505/00

Ο πιο αξιόπιστος σύνδεσμος με το μωρό σας
Απαλλαγείτε από κάθε άγχος όσο το μωρό σας κοιμάται

Με το νέο βρεφικό μόνιτορ DECT της Avent θα νιώθετε πάντα κοντά στο μωρό σας, ακόμα κι

αν δεν βρίσκεστε στον ίδιο χώρο. Διαθέτει την πιο αξιόπιστη σύνδεση με πεντακάθαρο ήχο,

καθησυχαστικό νυχτερινό φωτάκι και νανουρίσματα για εσάς και το μωρό σας.

Αξιόπιστη τεχνολογία

Η τεχνολογία DECT εξασφαλίζει μηδενικές παρεμβολές και 100% προστασία ιδιωτικού

απορρήτου

Άψογος ήχος χάρη στην τεχνολογία DECT

Σταθερή σιγουριά και ασφαλής σύνδεση

Λειτουργία ECO με εξοικονόμηση ρεύματος

Οι λυχνίες επιπέδου ήχου σας ενημερώνουν αν το μωρό κάνει κάποιο θόρυβο

Για να ξέρετε αν το μόνιτορ είναι συνδεδεμένο και εντός εμβέλειας

Ελευθερία και ευελιξία

Εμβέλεια έως και 330 μέτρα*

Επαναφορτιζόμενη μονάδα γονέα

Χρόνος λειτουργίας έως και 24 ώρες

Καθησυχάστε το μωρό σας

Ήρεμο και καθησυχαστικό περιβάλλον

Μείνετε συνδεδεμένοι, χάρη στη δυνατότητα ομιλίας γονέα
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Χαρακτηριστικά

Μηδενικές παρεμβολές με τεχνολογία DECT

Η τεχνολογία DECT σας εγγυάται μηδενικές

παρεμβολές από άλλα προϊόντα εκπομπής, όπως

τυχόν άλλα βρεφικά μόνιτορ, ασύρματα και κινητά

τηλέφωνα. Η χρήση κρυπτογραφημένων δεδομένων

παρέχει μια απόλυτα ασφαλή και ιδιωτική σύνδεση,

για να είστε σίγουροι πως μόνο εσείς θα μπορείτε

να ακούσετε το μωρό σας.

Άψογος ήχος

Ακούστε κάθε γελάκι, γουργουρητό και λόξιγκα με

απόλυτη καθαρότητα. Η τεχνολογία DECT (Digital

Enhanced Cordless Telecommunications) σας παρέχει

πεντακάθαρο, υψηλής ποιότητας ήχο, ώστε να

μπορείτε να ακούτε το μωράκι σας ανά πάσα στιγμή.

Λειτουργία ECO

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ECO, για να μειώσετε

την ισχύ εκπομπής στο δωμάτιο του μωρού. Όταν η

λειτουργία ECO είναι ενεργή, οι μονάδες συνδέονται

μόνο όταν το μωρό κάνει κάποιον ήχο.

5 λυχνίες LED με ενεργοποίηση ήχου

Οι λυχνίες υποδεικνύουν το επίπεδο ήχου στο

δωμάτιο του μωρού σας, ακόμα και όταν η μονάδα

γονέα βρίσκεται σε σίγαση.

Πάντα συνδεδεμένοι

Η μονάδα γονέα σας προειδοποιεί όταν το μόνιτορ

βρεθεί εκτός εμβέλειας ή όταν το επίπεδο της

μπαταρίας είναι χαμηλό, ώστε να είστε πάντα

συνδεδεμένοι με το μωρό σας.

Εμβέλεια 330 μ.

Εμβέλεια εσωτερικών χώρων έως και 50 μέτρα*,

εμβέλεια εξωτερικών χώρων έως και 330 μέτρα*.

Επαναφορτιζόμενη μονάδα γονέα

Η επαναφορτιζόμενη μονάδα γονέα σάς δίνει τη

δυνατότητα να κινείστε μέσα και γύρω από το σπίτι.

Χρόνος λειτουργίας έως και 24 ώρες

Η μικρή επαναφορτιζόμενη μονάδα γονέα παρέχει

αυτονομία χρήσης για 24 ώρες πριν χρειαστεί

επαναφόρτιση. Ωστόσο, αυτό εξαρτάται από τον τύπο

των μπαταριών και από το πόσο συχνά και για

πόση ώρα χρησιμοποιείτε τη μονάδα γονέα με

μπαταρίες.

Ήρεμο και καθησυχαστικό περιβάλλον

Βοηθήστε το μωρό σας να χαλαρώσει, με τη ζεστή

λάμψη του νυχτερινού φωτός και τα ήρεμα

νανουρίσματα.

Δυνατότητα ομιλίας γονέα

Μερικές φορές το μόνο που χρειάζεται το μωρό σας

είναι ο καθησυχαστικός ήχος της φωνής σας. Χάρη

σ' αυτή τη σημαντική λειτουργία, με ένα απλό κλικ θα

μπορείτε να συνδέεστε μαζί του από οποιοδήποτε

σημείο του σπιτιού.
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Προδιαγραφές

Ρεύμα

Ώρες λειτουργίας με μπαταρία: 24 ώρες

Παροχή ρεύματος: 120 V (ΗΠΑ), 220 - 240 V

Χρόνος φόρτισης: 8 ώρα(ες)

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

Αυτόματη επιλογή καναλιού: Και

Ζώνη συχνοτήτων: DECT

Αριθμός καναλιών: 120

Αξεσουάρ

Μπαταρίες: ναι

Τροφοδοτικό AC/DC: Και

Οδηγός γρήγορης έναρξης: Και

Εγχειρίδιο: Και

Καλώδιο λαιμού:

Και

Βάση φόρτισης για μονάδα γονέα: ΟΧI

Άνεση

Ένδειξη χαμηλού επιπέδου μπαταρίας: Και

Έλεγχος έντασης ήχου: Και

Αυτόματη προειδοποίηση εκτός εμβέλειας: Και

Φωτεινές ενδείξεις επιπέδου θορύβου: Και

Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας:

Και

Έλεγχος ευαισθησίας: Και

Τεχνικές προδιαγραφές

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας °C: 10 - 40 °C

Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης: 10 - 40 ° C

Στοιχεία logistic

Διαστάσεις συσκευασίας F (Π x Υ x Β): 220 x 156 x

94 μμ

Λειτουργίες

Τεχνολογία DECT: Και

Έξυπνη λειτουργία ECO με εξοικονόμηση ρεύματος:

Λειτουργία ECO

Λυχνίες με ενεργοποίηση ήχου: 5 λυχνίες LED

Ευχάριστο νυχτερινό φως: Και

Νανουρίσματα: Και

Έλεγχος έντασης ήχου και ενεργοποίηση ήχου: Και

Εμβέλεια σε εσωτερικό χώρο έως:

50 μ.

Εμβέλεια σε εξωτερικό χώρο έως: 330 μέτρα

Στάδια ανάπτυξης

Στάδια: Κύηση, 0 - 6 μηνών

* Η εμβέλεια λειτουργίας του βρεφικού μόνιτορ διαφέρει ανάλογα με

το περιβάλλον και τους παράγοντες που προκαλούν παρεμβολές.
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