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Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
Visiška ramybė, kol jūsų kūdikis miega

Mūsų AVENT DECT kūdikių stebėjimo prietaisas suteikia galimybę jaustis šalia

kūdikio, net jei esate kitame kambaryje. Naudodami mūsų naują ECO režimą, taip

pat galite labiau tausoti aplinką, neprarasdami to svarbaus ryšio.

Be trukdžių, garantuotas privatus ryšys

DECT technologija užtikrina, kad įrenginys veiktų be trukdžių ir 100 % privačiai

Energiją tausojantis ECO režimas

Nereikia diegti – prijunkite ir naudokite

Labai aiškus garsas

Garantuojame itin švarų garsą

Galite pasirinkti labiausiai jūsų aplinkai tinkantį garsumo lygį

Garso lygio lemputės

Diapazonas iki 330 metrų*

Visada žinosite, kad esate prisijungę

Diapazonas iki 330 metrų*

Įkraunamas belaidis tėvų įrenginys

Visiškai išsikrauna tik po 24 val.

Visiškas patogumas

Nuraminkite ir pamaloninkite
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Ypatybės

EKO režimas

ECO režimas suteikia galimybę sumažinti

elektros ir perdavimui reikalingos energijos

sąnaudas

Nereikia diegti

Paruoštas stebėti nuo tos akimirkos, kai

išimsite iš dėžutės, paprasčiausiai prijunkite ir

įjunkite

Jokių trukdžių

DECT technologija užtikrina, kad prietaisai

veiktų be trukdžių, kuriuos gali sukelti kiti

bangas skleidžiantys gaminiai, pavyzdžiui, kiti

kūdikių stebėjimo prietaisai, belaidžiai ir

mobilieji telefonai. Duomenų šifravimo funkcija

apsaugo ir leidžia naudotis privačiu ryšiu, todėl

būsite tikri, kad savo kūdikį girdite tik jūs

Nuraminkite ir pamaloninkite

Kūdikiui ramiai užmigti padės šilta naktinės

lemputės šviesa ir švelnios lopšinės. Be to,

galite nuraminti kūdikį pašnekindami dvipusiu

ryšiu iš bet kurios namų vietos

Pasirinkite geriausią garsą

Galite reguliuoti garso ir garsumo lygius, kad

išgirstumėte menkiausią krykštavimą,

gugavimą ir žagsulį

Labai aiškus garsas

Aiškiai išgirsite net menkiausią krykštavimą,

gugavimą ir žagsulį. Dėl DECT technologijos

garsas yra aukštos kokybės, itin aiškus ir

švarus, todėl savo kūdikį girdėsite visada.

Garso lygio lemputės

Lemputės įjungiamos parodant garso lygį

kūdikio kambaryje. Net kai tėvų įrenginio

garsas išjungtas.

Asortimentas

Patalpoje veikimo atstumas – iki 50 metrų*

Lauke veikimo atstumas – iki 330 metrų* *

Kūdikio stebėjimo prietaiso veikimo atstumas

gali skirtis dėl aplinkos ir trukdžius keliančių

aplinkybių.

Įkraunamas belaidis įrenginys

330 m veikimo atstumas* ir patogus kaklo

dirželis – galite būti visiškai mobilūs namuose

ir aplink juos

Visada prisijungę

„Philips AVENT“ kūdikių stebėjimo įrenginio

tėvų prietaise nuskambės pranešimas, kai liks

mažai įkrovos arba kai pasitrauksite už veikimo

diapazono ribų.

Itin ilgas veikimo laikas

Nedideliu, belaidžiu įkraunamu tėvų įrenginiu

įkrovę galite naudotis iki 24 valandų
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Specifikacijos

Maitinimas

Akumuliatoriaus veikimo laikas: 24 val.

Maitinimo šaltinis: 220–240 V

Įkrovimo laikas: 8 val.

Maitinimo šaltinis: 120 V (JAV)

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

Dažnio diapazonas: DECT

Kanalų skaičius: 120

Automatinio kanalo pasirinkimas

Priedai

Akumuliatoriai

Kintamosios / nuolatinės srovės adapteris

Greitos pradžios vadovas

Instrukcijos/naudotojo vadovas

Kaklo virvelė

Tėvų įrenginio stovo krovimas: Ne

Patogumas

Išsikrovusio akumuliatoriaus indikatorius

Garsumo reguliatorius

Automatinis įspėjimas dėl nukrypimo nuo

intervalo

Garso lygio lemputės

Akumuliatoriaus krovimo indikatorius

Jautrumo reguliatorius

Techniniai duomenys

Veikimo temperatūros intervalas: 10–40 °C

Laikymo temperatūros intervalas: 10–40 °C

Logistiniai duomenys

F dėžutės matmenys (P x A x G): 220 x 156 x

94 mm

Vystymosi etapai

Etapai: Nėštumas, nuo 0 iki 6 mėn.
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