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Jistota s křišťálově čistým zvukem
Nulové rušení zaručené digitální technologií DECT

Buďte zcela klidní díky nové elektronické chůvě DECT Philips AVENT SCD510/00. Můžete se uvolnit s pocitem

bezpečí, že je vaše dítě v pořádku a spokojené, i když jste v jiné místnosti.

Nulové rušení

Technologie DECT zajišťuje nulové rušení

Křišťálově čistý zvuk

Jistota s křišťálově čistým zvukem

Vyberte si nejvhodnější úroveň hlasitosti dle okolí

Úroveň zvuku je indikována pomocí LED diod

Dosah až 330 m

Mimořádně velký dosah pro naprostou mobilitu

Až 24hodinový provoz před dalším nabitím

Vždy víte, že jste ve spojení

Spona na opasek pro pohodlné sledování bez omezení

Uklidňující obrazy a zvuky

Jemná záře upokojí dítě, když se vzbudí

Zůstaňte v dosahu a mluvte na dítě
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Přednosti

Zaručeno nulové rušení

Technologie DECT zajišťuje nulové rušení

jinými zařízeními, která vysílají signál, např.

jinými zařízeními pro sledování dětí a

bezdrátovými nebo mobilními telefony.

Šifrování dat zajišťuje bezpečné a soukromé

připojení, takže si můžete být jisti, že své dítě

posloucháte pouze vy

Vynikající doba provozu

Malá dobíjecí rodičovská jednotka vám

poskytne svobodu bezdrátového sledování po

dobu až 24 hodin před dalším nabitím

Nastavitelná citlivost zvuku

Umožňuje nastavit úroveň hlasitosti, takže

uslyšíte každé zasmání, zamumlání a škytnutí

Prodloužená doba provozu

Díky dosahu až 330 m se můžete volně

pohybovat po celé domácnosti

Obousměrná komunikace

Někdy vaše dítě pouze potřebuje slyšet váš

uklidňující hlas. Jedním stiskem jste pomocí

této nezbytné funkce ve spojení s vaším

dítětem odkudkoli z domácnosti

Uklidňující noční světlo

Jemná záře upokojí dítě, když se vzbudí

Zvuk je indikován pomocí LED diod

Diody zobrazují úroveň zvuku v dětském pokoji,

i pokud je jednotka ztlumena
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Specifikace

Technické údaje

Rozsah provozní teploty: 10 - 40 °C

Rozsah teploty při uskladnění: 10 - 40 °C

Tuner/příjem/vysílání

Frekvenční pásmo: DECT

Automatická volba kanálů: Ano

Počet kanálů: 120

Pohodlí

Automatická výstraha při překročení dosahu:

Ano

Indikace vybité baterie: Ano

Kontrolky úrovně zvuku: Ano

Ovládání hlasitosti: Ano

Ovládání citlivosti: Ano

Příslušenství

Napájecí adaptér: Ano

Baterie: Ano

Spona na opasek: Ano

DFU/ uživatelská příručka: Ano

Stručný návod k rychlému použití: Ano

Spotřeba

Doba nabíjení: 8 hodina (hodiny)

Napájení: 220–240 V

Napájení: 120 V (USA)

Provozní doba při napájení baterií: 24 hodina

(hodiny)

Logistické údaje

Rozměry balení F (Š x V x H): 220 x 156 x

94 mm

Stupně vývoje

Stupně: Těhotenství, 0–6 měsíců
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