
 

Бебефон DECT

 

Кристално чист звук

 

SCD510/00

Спокойствие с кристално чист звук
Гарантира липса на смущения с технологията DECT

Осигурете си пълно спокойствие с новия DECT бебефон Philips AVENT SCD510/00. С него можете да си почивате с

увереност, че бебето се чувства добре дори когато не сте в стаята му.

Нулеви смущения

Технологията DECT гарантира нулеви смущения

Кристално чист звук

Спокойствие с кристално чист звук

Изберете най-доброто ниво на звука за мястото, където се намирате

Светодиодите светват, за да обозначат нивото на звука

Обхват 330 м

Изключително голям обхват за пълна мобилност

До 24 часа време на работа преди презареждане

Винаги бъдете сигурни, че сте свързани

Щипка за колан за удобно наблюдение със свободни ръце

Успокояващи гледки и звуци

Меко сияние успокоява бебето, ако се събуди

Останете във връзка с функцията за отговор



Бебефон DECT SCD510/00

Акценти

Гарантирано без смущения

Технологията DECT гарантира нулеви смущения от

всякакви други предавателни устройства, като други

бебефони, безжични и мобилни телефони.

Шифроването на данните осигурява защитена и

конфиденциална връзка, така че да сте сигурни, че

само вие можете да чуете бебето

Завишено време на работа

Малкото, акумулаторно родителско устройство ви

дава свободата да се движите без кабели за време до

24 часа, преди да е необходимо зареждане.

Регулируема чувствителност към звук

Позволява ви да регулирате силата на звука, за да

чувате всеки смях, гукане и хълцане

Разширен работен обхват

С обхват от 330 м можете да сте напълно мобилни в

и около дома

Двупосочна комуникация

Понякога всичко, от което се нуждае вашето бебе, е

успокояващият звук на гласа ви. С едно натискане на

бутон за тази основна функция можете да се

свържете с бебето от всяко място в къщата

Успокояваща нощна светлина

Меко сияние успокоява бебето, ако се събуди

Светодиодите светват, за да обозначат звука

Индикаторите се активират, за да обозначат нивото

на звука в стаята на бебето, дори ако звукът е

изключен
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Спецификации

Технически данни

Диапазон на работната температура: 10 - 40 °C

Температурен диапазон (съхраняване): 10 - 40 °C

Тунер/приемане/предаване

Честотна лента: DECT

Автоматичен избор на канали

Брой канали: 120

Удобство

Автоматично предупр. "извън обсег"

Индикатор за изтощена батерия

Светлини за нивото на звука

Регулиране на силата на звука

Регулиране на чувствителността

Аксесоари

AC/DC адаптер

Батерии

Щипка за колан

DFU / ръководство за потребителя

Ръководство за бърз старт

Power

Време за зареждане: 8 час(а)

Електрозахранване: 220 - 240 V

Електрозахранване: 120 V (САЩ)

Време на работа на батерии: 24 час(а)

Логистични данни

Размери на F-кутията (Ш x В х Д): 220 x 156 x 94 мм

Стадии на развитие

Стадии: Бременност, 0-6 месеца
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