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Najbardziej niezawodne połączenie z dzieckiem
Pełen komfort psychiczny podczas snu Twojego dziecka

Elektroniczne nianie DECT Avent dają Ci pewność, że jesteś blisko swojego

maluszka, nawet gdy znajdujesz się w innym pomieszczeniu. Produkt zapewnia

najbardziej niezawodne połączenie oraz krystaliczną czystość dźwięku,

uspokajającą lampkę nocną i kołysanki, które razem z dzieckiem polubicie.

Niezawodna technologia

Technologia DECT gwarantująca brak zakłóceń i 100% prywatności

Doskonały, czysty dźwięk dzięki technologii DECT

Pewność i bezpieczne połączenie

Energooszczędny tryb ECO

Wskaźniki poziomu hałasu informują o dźwiękach wydawanych przez dziecko

Będziesz zawsze wiedzieć, kiedy niania będzie znajdować się w zasięgu i mieć

połączenie

Swoboda i elastyczność

Maksymalny zasięg: 330 m*

Ładowany odbiornik

Niezwykle długi czas działania — do 24 godzin

Komfort i ukojenie dla Twojego dziecka

Spokój i ukojenie

Pozostań w kontakcie dzięki funkcji komunikacji dwukierunkowej
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Zalety

Brak zakłóceń dzięki technologii DECT

Technologia DECT gwarantuje brak zakłóceń z

innych urządzeń nadawczych (innych

elektronicznych niań, telefonów

bezprzewodowych i komórkowych).

Szyfrowanie danych zapewnia bezpieczne i

poufne połączenie. Dzięki temu będziesz

jedyną osobą, która może nasłuchiwać, co robi

Twoje dziecko.

Doskonały, czysty dźwięk

Każdy, nawet najcichszy śmiech, gaworzenie

czy czkawkę malucha usłyszysz z doskonałą

czystością. Technologia DECT (Digital

Enhanced Cordless Telecommunications)

zapewnia najwyższej jakości, krystalicznie

czysty dźwięk, aby rodzic mógł zawsze

usłyszeć swoje dziecko.

Tryb ECO

Włącz tryb ECO, aby zmniejszyć moc

transmisyjną w pokoju dziecka. W trybie ECO

urządzenia nawiązują połączenie tylko wtedy,

gdy dziecko wydaje dźwięki.

5 wskaźników LED uruchamianych

dźwiękiem

W miarę wzrostu natężenia dźwięku w pokoju

dziecka wskaźniki zaczynają świecić, nawet

gdy odbiornik jest wyciszony.

Zawsze w kontakcie

Odbiornik będzie sygnalizował utratę zasięgu

przez nianię oraz niski poziom naładowania

baterii, dzięki czemu zawsze zachowasz

łączność z dzieckiem.

Zasięg: 330 m

Zasięg w pomieszczeniu — maks. 50 m*;

zasięg na zewnątrz — maks. 330 m*.

Ładowany odbiornik

Ładowany odbiornik umożliwia poruszanie się

po domu i w jego pobliżu.

Czas działania do 24 godzin

Mały, ładowany odbiornik umożliwia

bezprzewodowe przesyłanie sygnału bez

konieczności ładowania przez 24 godziny.

Zależy to jednak od rodzaju użytych baterii

oraz od tego, jak często i jak długo odbiornik

działa na zasilaniu bateryjnym.

Spokój i ukojenie

Pomóż swojemu dziecku spokojnie zasnąć

przy ciepłym, delikatnym blasku lampki nocnej

i kojących dźwiękach kołysanek.

Komunikacja dwukierunkowa

Czasami dziecko potrzebuje tylko

uspokajającego tonu Twojego głosu. Dzięki tej

niezbędnej funkcji jednym kliknięciem możesz

uzyskać z nim kontakt z dowolnego miejsca w

domu.
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Dane techniczne

Moc

Czas pracy na zasilaniu bateryjnym: 24 godz.

Zasilanie: 120 V (USA), 220–240 V

Czas ładowania: 8 godz.

Tuner/Odbiór/Transmisja

Automatyczny wybór kanału

Pasmo częstotliwości: DECT

Liczba kanałów: 120

Akcesoria

Baterie

Zasilacz sieciowy

Skrócona instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi

Pasek na szyję

Podstawka ładująca do odbiornika: Nie

Udogodnienia

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania

baterii

Regulacja głośności

Automatyczne ostrzeżenie o wyjściu poza

zasięg

Wskaźniki poziomu głośności

Wskaźnik ładowania baterii

Regulator czułości

Dane techniczne

Zakres temperatur podczas działania (°C): 10–

40°C

Zakres temperatur przechowywania: 10–40 °C

Dane logistyczne

Wymiary opakowania pojedynczego

(S x W x G): 220 x 156 x 94 mm

Właściwości

Technologia DECT

Energooszczędny tryb Smart ECO: Tryb ECO

Światła uruchamiane dźwiękiem: 5

wskaźników LED

Uspokajające światło nocne

Kołysanki

Regulacja głośności i uruchamianie

dźwiękiem

Maksymalny zasięg w pomieszczeniu: 50 m

Maksymalny zasięg na zewnątrz: 330 m

Funkcja dwukierunkowej komunikacji

Etapy rozwoju

Etapy: Ciąża, 0–6 miesięcy

* Zasięg działania elektronicznej niani zmienia się w

zależności od otoczenia i czynników powodujących

zakłócenia.
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