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SCD510/00

Garantuojame itin švarų garsą
Garantuojame, kad naudojant DECT technologiją nebus jokių trukdžių

Mėgaukitės visiška ramybe naudodami naująjį „Philips AVENT SCD510/00 DECT“ kūdikio stebėjimo įrenginį:

galėsite atsipalaiduoti ir jaustis saugūs net nebūdami kambaryje.

Jokių trukdžių

DECT technologija garantuoja, kad nebus jokių trukdžių

Labai aiškus garsas

Garantuojame itin švarų garsą

Galite pasirinkti labiausiai jūsų aplinkai tinkantį garsumo lygį

LED lemputė rodo triukšmo lygius

330 m diapazonas

Itin platus veikimo diapazonas, kad galėtumėte laisvai judėti

Visiškai išsikrauna tik po 24 val.

Visada žinosite, kad esate prisijungę

Diržo spaustukas – patogus stebėjimas laisvomis rankomis

Raminami vaizdai ir garsai

Švelni šviesa ramina kūdikį, jei jis pabunda

Palaikykite ryšį atsiliepdami
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Ypatybės

Garantuojamas trukdžių nebuvimas

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

Itin ilgas veikimo laikas

Nedideliu, belaidžiu įkraunamu tėvų įrenginiu

įkrovę galite naudotis iki 24 valandų

Reguliuojamas jautrumas garsui

Galite reguliuoti garso ir garsumo lygius, kad

išgirstumėte menkiausią krykštavimą,

gugavimą ir žagsulį

Didesnis veikimo diapazonas

Dėl 330 m veikimo diapazono galėsite laisvai

judėti po ir aplink namus

Dvikryptis ryšys

Kartais viskas, ko reikia jūsų kūdikiui, yra

raminantis jūsų balsas. Vienu mygtuko

spustelėjimu ši svarbi funkcija padės palaikyti

ryšį su kūdikiu iš bet kurios namų vietos

Raminanti naktinė lemputė

Švelni šviesa ramina kūdikį, jei jis pabunda

LED lemputė rodo triukšmą

Lemputės įjungiamos parodant garso lygį

kūdikio kambaryje, net kai garsumas yra

išjungtas
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Specifikacijos

Techniniai duomenys

Veikimo temperatūros intervalas: 10–40 °C

Laikymo temperatūros intervalas: 10–40 °C

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

Dažnio diapazonas: DECT

Automatinio kanalo pasirinkimas

Kanalų skaičius: 120

Patogumas

Automatinis įspėjimas dėl nukrypimo nuo

intervalo

Išsikrovusio akumuliatoriaus indikatorius

Garso lygio lemputės

Garsumo reguliatorius

Jautrumo reguliatorius

Priedai

Kint. / nuolat. srovės adapteris

Akumuliatoriai

Diržo sąsaga

Instrukcijos/naudotojo vadovas

Greitos pradžios vadovas

Maitinimas

Įkrovimo laikas: 8 val.

Maitinimo šaltinis: 220–240 V

Maitinimo šaltinis: 120 V (JAV)

Akumuliatoriaus veikimo laikas: 24 val.

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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