Philips Avent

Förbättrad ljudkvalitet*
330 m utomhus, 50 m inomhus
räckvidd
Svarsfunktion, nattlampa och
vaggvisor

SCD506

Vår mest omtyckta babyvakt har blivit ännu bättre!
Känn dig helt trygg när ditt barn sover
Våra mest omtyckta babyvakt, storsäljaren SCD505, har fått sin lite snyggare efterträdare. SCD505 är
testvinnare i flera Nordiska länder - Bäst i test vid svenska Råd och Rön 2012, danska Taenk 2012 samt
finska Testivoittataja Kuluttajalehti 5, 2012. Efterträdaren SCD506 har fortfarande en lika förstklassig
räckvidd – 330 m utomhus och 50 m inomhus - den är fortfarande lika lätt att installera och använda.
Trots att SCD505 fick högsta betyg på ljudkvalitén kunde vi inte låta bli att göra ljudet ännu bättre. Med
Avent Dect babyvakt blir både du och ditt barn lugna och trygga!
Pålitlig teknik
• DECT-teknologi för garanterat störningsfri och 100 % privat användning
• Perfekt klart ljud tack vare DECT-teknologi
Stabil trygghet och säker anslutning
• Lampor på föräldraenheten visar ljudnivån vid ditt barn
• Babyvakten visar alltid status på anslutningen
• Energibesparande smart ekoläge
Frihet och flexibilitet
• Räckvidd på upp till 330 meter*
• Föräldraenheten fungerar både med batterier och vanlig ström
• Sladdlös användning i upp till 24 timmar
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Funktioner
Störningsfritt med DECT
DECT-teknologi garanterar att det inte
förekommer störningar från exempelvis andra
babyvakter eller mobiltelefoner.
Datakryptering ger säker och privat anslutning,
så att du kan vara säker på att du är den enda
som kan höra ditt barn.

när batteriet är svagt, vilket försäkrar dig om
att du tydligt ser när anslutningen inte fungerar
och kan åtgärda det direkt.
330 m räckvidd

Perfekt klart ljud
Hör minsta fniss, joller eller hickning med
perfekt ljudskärpa. DECT-teknologin (Digital
Enhanced Cordless Telecommunications) i
Avents babyvakter ger kristallklart ljud av hög
kvalitet, så att du kan vara säker på att alltid
höra ditt barn helt perfekt.
5 ljudaktiverade LED-lampor

Svarsfunktion

Inomhusräckvidd upp till 50 meter *
Utomhusräckvidd upp till 330 meter* .
Laddningsbar föräldraenhet
Använd batterier i föräldraenheten om du vill
använda den helt utan sladd (alkaliska 1,5 V R6
AA icke-laddningsbara batterier eller
laddningsbara 1,2 V R6 AA-batterier).

Ibland behöver ditt barn bara få höra det
lugnande ljudet av din röst. Med den här
funktionen kan du prata med ditt barn, oavsett
var du befinner dig i hemmet. Svarsfunktionen
i DECT babyvakter gör att du kan lugna ditt
barn om det vaknar även om du är i ett annat
rum.
Smart ekoläge

Drifttid upp till 24 timmar

När det låter i barnets rum visar lampor på
föräldraenheten ljudnivån. När ljudnivån stiger
tänds fler lampor. Funktionen gör det möjligt
att se om något händer i barnets rum även när
föräldraenheten är inställd på ljudlös. I ett test
anordnat av Smartson blev denna babyvakt
rekommenderad av hela 100 % av föräldrarna!

Smart Eco-funktion som sparar på både din
elräkning och miljön. Eco-läget reducerar
automatiskt den ström som krävs, vilket sparar
på el. Ju närmare föräldraenheten är till
barnenheten, desto mindre ström används.

Alltid ansluten
Men batterier kan du använda föräldraenheten
utan sladd i upp till 24 timmar, innan
batterierna behöver bytas. Antal timmar kan
variera något beroende på typen av batteri.

En lampa på babyvaktens föräldraenhet lyser
rött när barnenheten är utom räckvidd eller

Lugnande och tröstande
Många barn har svårt att somna på kvällarna.
För att underlätta insomningsprocessen för
ditt barn har DECT babyvakt en behaglig
nattlampa samt lugnande vaggvisor. Det mjuka
skenet från nattlampan tillsammans med
vaggvisorna gör det lättare för barnet att
komma till ro och somna.
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Specifikationer
Effekt

• Drifttid med batteri i timmar: 24 timmar
• Strömförsörjning: 120 V (USA), 220–240 V

Mottagare/mottagning/sändning
• Automatiskt kanalval
• Frekvensband: DECT
• Antal kanaler: 120

• Drifttemperaturintervall i °C: 10–40 °C
• Förvaringstemperatur: 10 - 40 °C
• F-låda, mått (B x H x D): 220 x 156 x 94 mm

Batterier
Nätadapter
Snabbstartguide
Användarhandbok
Halsrem
Laddningsenhet för föräldraenhet: Nej

Bekvämlighet
•
•
•
•

Tekniska specifikationer

Logistisk information

Tillbehör
•
•
•
•
•
•

• Indikering vid batteriladdning
• Känslighetskontroll

Indikator för låg batterinivå
Volymkontroll
Automatisk varning om utom räckvidd
Ljudnivålampor

Funktioner
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DECT-teknik
Energibesparande ekoläge
Ljudaktiveringslampor: 5 LED-lampor
Behaglig nattlampa
Vaggvisor
Volymkontroll och ljudaktivering
Räckvidd inomhus upp till: 50 m
Utomhusräckvidd på upp till: 330 meter
Svarsfunktion

Utvecklingsstadier

• Stadier: Graviditet, 0–6 månader
•
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* Förbättrad ljudkvalitet jämfört med våra DECT-babyvakter SCD505
* Babyvaktens räckvidd varierar beroende på omgivningen och
faktorer som orsakar störning.

