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Éjszakai fény és altatódalok

Beszéd funkció
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A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével

Teljes nyugalom, mialatt a baba alszik

Az Avent DECT babaőrzővel akkor is közel érezheti magát kisbabájához, amikor

másik helyiségben tartózkodik. A legmegbízhatóbb csatlakozást, kristálytiszta

hangot, megnyugtató éjszakai fényt és altatódalokat biztosít Önnek és

gyermekének.

Megbízható technológia

DECT technológia, interferenciamentesség és 100%-os adatvédelem

Tökéletesen tiszta hang a DECT-technológiának köszönhetően

Folyamatos nyugalmat és biztonságos kapcsolatot biztosít

Energiatakarékos ECO mód

A hangszintjelző fények jelzik, ha a gyermek hangot ad ki

Mindig tisztában lehet azzal, hogy a figyelőegység hatótávolságon belül van-e, vagy

hogy csatlakoztatva van-e

A rugalmasság szabadsága

Akár 330 méteres hatótávolság*

Újratölthető szülői egység

Rendkívül hosszú működési idő: akár 24 óra

Vigasztaló és megnyugtató a baba számára

Megnyugtat és elcsendesít

Szóljon gyermekéhez
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Fénypontok

A DECT nulla interferenciát garantál

A DECT technológia garantálja a más jeleket

sugárzó eszközök (például más babaőrzők,

vezeték nélküli telefonok, mobiltelefonok)

keltette interferenciától mentes működést. Ez

biztonságos és személyes kapcsolatot tesz

lehetővé, így biztos lehet benne, hogy Ön az

egyetlen, aki hallja kisbabáját.

Tökéletesen tiszta hang

Minden apró kacagást, gőgicsélést, vagy

csuklást tökéletesen tisztán hallhat. A DECT-

technológia (Digital Enhanced Cordless

Telecommunication – Digitálisan

Továbbfejlesztett Vezeték nélküli

Telekommunikáció) kiváló minőségű,

kristálytiszta hangot biztosít, így kisbabáját

mindig hallhatja.

ECO mód

Az ECO mód bekapcsolásával csökkentheti az

átviteli teljesítményt a baba szobájában. ECO

módban csak akkor csatlakozik az egység, ha a

baba hangot ad ki.

5 db hangra aktiválódó LED-lámpa

A jelzőfényekről még kikapcsolt hangerőnél is

leolvasható a gyerekszoba zajszintje.

Mindig kapcsolatban

A szülői egység jelez, ha a figyelőegység

hatótávolságon kívül van, vagy ha alacsony a

töltöttség, ezáltal mindig kapcsolatban lehet

gyermekével.

330m-es hatótávolság

Hatótávolság belső térben: max. 50 méter*,

hatótávolság a szabadban: max. 330 méter*.

Újratölthető szülői egység

Az újratölthető szülői egység lehetővé teszi,

hogy szabadon közlekedjen a lakásban és

azon kívül.

Működési idő: akár 24 óra

A kis méretű, tölthető szülői egység akár 24

órányi vezeték nélküli megfigyelési időt

biztosít. Azonban ez az elem típusától és a

szülői egység használatának gyakoriságától és

hosszától függ.

Megnyugtat és elcsendesít

Altassa el gyermekét a megnyugtató, meleg

éjszakai fény és lágy altatódallamok

segítségével.

Beszéd funkció

Néha a kisbabákat egyedül a szülő

megnyugtató hangja csendesíti le. A

nélkülözhetetlen válasz funkció egyetlen

gombnyomással bekapcsolható, így otthona

bármely pontjáról szólhat gyermekéhez.
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Műszaki adatok

Tápellátás

Akkumulátoros működtetés üzemideje (órában

megadva): 24 óra

Tápellátás: 120 V (USA), 220–240 V

Töltési idő: 8 óra

Hangolóegység/Vétel/Adás

Automatikus csatornaválasztás

Frekvenciasáv: DECT

Csatornák száma: 120

Tartozékok

Elemek

Váltakozó áramú/egyenáramú adapter

Gyors üzembe helyezési útmutató

Felhasználói kézikönyv

Nyakpánt

Töltőalap a szülői egységhez: Nem

Kényelem

Alacsony akkumulátor töltöttség jelzőfény

Hangerőszabályzás

Automatikus figyelmeztetés a vételkörzeten

kívül

Hangszintjelző fények

Akkumulátortöltés jelzőfény

Érzékenység kontrol

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklettartomány (°C): 10–40 °C

Tárolási hőmérséklet-tartomány: 10 - 40 °C

Logisztikai adatok

Csomagolás méretei (szélesség x magasság x

mélység): 220 x 156 x 94 mm

Jellemzők

DECT technológia

Energiatakarékos Smart ECO üzemmód: ECO

mód

Hangra aktiválódó fények: 5 LED-izzó

Megnyugtató éjszakai fény

Altatódalok

Hangerőszabályzó és hangra aktiválódás

Beltéri hatótávolság akár:: 50 m

Kültéri hatótávolság akár:: 330 méter

Beszéd funkció

Fejlődési szakaszok

Szakaszok: Terhesség, 0–6 hó

* A babaőrző működési tartománya a környezettől és az

interferenciát okozó tényezőktől függően változik.
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