
 

Otroška varuška
DECT

 

Kristalno čisto

 

SCD510/00

Kristalno čist zvok za vašo pomiritev
Zagotovljeno popolnoma nemoteno delovanje s tehnologijo DECT

Bodite brez skrbi. Z novo otroško varuško Philips AVENT SCD510/00 DECT ste lahko popolnoma pomirjeni, saj

ste lahko prepričani, da je vaš dojenček zadovoljen, tudi kadar vas ni v sobi.

Brez motenj

Tehnologija DECT zagotavlja delovanje brez motenj

Kristalno čist zvok

Kristalno čist zvok za vašo pomiritev

Izberite najboljšo stopnjo zvoka za vašo okolico.

Indikatorji LED za signaliziranje stopnje šumov

Doseg 330 m

Izjemno širok doseg za popolno mobilnost

Do 24 ur delovanja pred ponovnim polnjenjem

Vedno boste vedeli, ali ste povezani

Zaponka za pas služi za priročno nadzorovanje brez rok.

Pomirjujoči prizori in zvoki

Nežna svetloba pomiri dojenčka, če se zbudi.

Ostanite povezani in se oglasite



Otroška varuška DECT SCD510/00

Značilnosti

Zagotovljeno brez motenj

Tehnologija DECT preprečuje motnje, ki jih

povzročajo druge oddajne naprave, kot so

druge otroške varuške, brezžični ali mobilni

telefoni. Šifriranje podatkov omogoča varno in

zasebno povezavo, zato ste lahko prepričani,

da vašega dojenčka lahko slišite samo vi.

Izjemni čas delovanja

Majhna starševska enota, ki jo lahko polnite,

omogoča svobodo brezžičnega nadzorovanja

do 24 ur, preden jo morate ponovno napolniti.

Prilagodljiva občutljivost na zvok

Prilagodite lahko stopnje zvoka in glasnosti in

tako slišite vsako hihitanje, mrmranje in

kolcanje.

Razširjen doseg delovanja

Z dosegom 330 m ste popolnoma mobilni v

vašem domu in njegovi okolici.

Dvosmerna komunikacija

Včasih dojenček potrebuje le pomirjajoč zvok

vašega glasu. Z enim klikom te bistvene

funkcije se lahko povežete z dojenčkom iz

vsakega prostora v vašem domu.

Pomirjujoča nočna lučka

Nežna svetloba pomiri dojenčka, če se zbudi.

Indikatorji LED za signaliziranje šumov

Indikatorji se vklopijo in vas tako obvestijo o

stopnji zvoka v sobi vašega dojenčka, tudi če

je glasnost izklopljena.
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Specifikacije

Tehnične specifikacije

Temperaturni razpon delovanja: 10–40 °C

Temperaturni razpon shranjevanja: 10–40 °C

Sprejemnik/sprejem/prenos

Frekvenčni pas: DECT

Samodejna izbira kanala

Število kanalov: 120

Priročnost

Samodejno opozorilo Izven dometa

Indikator praznosti baterije

Indikatorji moči zvoka

Regulacija glasnosti

Regulator občutljivosti

Nastavki

Adapter AC/DC

Baterije

Zaponka za pas

DFU/uporabniški priročnik

vodnik za hiter začetek

Napajanje

Čas polnjenja: 8 ur

Napajanje: 220–240 V

Napajanje: 120 V (US)

Življenjska doba z baterijo: 24 ur

Logistični podatki

Dimenzije škatle F (Š x V x G): 220 x 156 x

94 mm

Stopnje razvoja

Stopnje: Nosečnost, 0–6 mesecev
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