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Krištáľovo čistá

 

SCD510/00

Istota s krištáľovo čistým zvukom
Nulové rušenie zaručené vďaka digitálnej technológii DECT

Vychutnajte si úplný pocit istoty s novým elektronickým strážcom detí Philips AVENT SCD510/00 DECT, vďaka

ktorému môžete spokojne relaxovať s vedomím, že je vaše dieťa spokojné aj keď s ním nie ste v miestnosti.

Nulové rušenie

Technológia DECT garantuje nulové rušenie

Krištáľovo čistý zvuk

Istota s krištáľovo čistým zvukom

Vyberte si najvhodnejšiu hladinu zvuku pre vaše prostredie

LED indikátory na signalizáciu úrovní hlasitosti

Dosah 330 m

Extra široký dosah pre dokonalú mobilitu

Až 24 hodín prevádzky pred opätovným nabitím

Vždy budete vedieť, že ste pripojení

Spona na opasok pre pohodlné monitorovanie s voľnými rukami

Upokojujúce obrázky aj zvuky

Jemné žiarenie upokojí dieťa, ak sa zobudí

Zostaňte v spojení s možnosťou spätného hovorenia



Strážca detí DECT SCD510/00

Hlavné prvky

Garantované nulové rušenie

Technológia DECT garantuje nulové rušenie zo

strany akéhokoľvek iného vysielajúce

zariadenia, ako sú napr. iné zariadenia na

monitorovanie dieťaťa, bezšnúrové telefóny a

mobilné telefóny. Šifrovanie údajov zaistí

bezpečnosť spojenia a súkromie, aby ste práve

vy boli jedinou osobou, ktorá môže počúvať

svoje dieťa

Špičkový prevádzkový čas

Malá nabíjateľná rodičovská jednotka vám

poskytne slobodu pohybu bez káblov po dobu

až 24 hodín bez potreby opätovného nabitia

Nastaviteľná citlivosť na zvuk

Umožňuje vám nastaviť úrovne zvuku a

hlasitosti, aby ste počuli každý chichot,

mrmlanie alebo čkanie dieťaťa

Rozšírený prevádzkový dosah

Vďaka dosahu až 330 m získate dokonalú

mobilitu v domácnosti aj jej blízkom okolí

Obojsmerná komunikácia

Niekedy vášmu dieťaťu postačí, ak začuje váš

upokojujúci hlas. Jediným kliknutím na túto

užitočnú funkciu môžete prehovoriť k vášmu

dieťaťu z ľubovoľného miesta vo vašej

domácnosti

Upokojujúce nočné svetlo

Jemné žiarenie upokojí dieťa, ak sa zobudí

LED indikátory na signalizáciu hlasitosti

Svetelné indikátory aktiváciou signalizujú

úroveň hlasitosti v detskej izbe, a to aj v

prípade, ak je hlasitosť vypnutá
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Technické údaje

Technické špecifikácie

Prevádzkový rozsah teploty: 10 - 40 °C

Rozsah teploty skladovania: 10 - 40 °C

Tuner/Príjem/Vysielanie

Frekvenčné pásmo: technológia DECT

Automatický výber kanálov: áno

Počet kanálov: 120

Vybavenie a vlastnosti

Automatická výstraha stavu mimo rozsah: áno

Indikácia slabej batérie: áno

Svetelná indikácia úrovne hlasitosti: áno

Ovlád. hlasitosti: áno

Ovládanie citlivosti: áno

Príslušenstvo

AC/DC adaptér: áno

Batérie: áno

Spona na opasok: áno

DFU/používateľská príručka: áno

Stručná príručka spustenia: áno

Príkon

Čas nabíjania: 8 hodina(y)

Zdroj napájania: 220 - 240 V

Zdroj napájania: 120 V (US)

Prevádzkový čas batérie: 24 hodina(y)

Logistické údaje

Rozmery F-boxu (Š x V x H): 220 x 156 x

94 mm

Vývojové stupne

Stupne: Tehotenstvo, 0 – 6 mesiacov
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