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Сигнализация за температура

 

SCD525/00

Нула смущения и защитена връзка, гарантирано

Следене на нивото на звука и температурата

С DECT бебефона Philips AVENT SCD525/00 се чувствате близо до детето си дори когато

не сте в стаята му. А нашият нов ECO режим ви позволява да се погрижите и за околната

среда, без да прекъсвате тази жизненоважна връзка.

Нула смущения и защитена връзка

Технологията DECT гарантира нулеви и 100% защитена връзка

Енергоспестяващ ECO режим

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

Радиус на действие 330 м

Безжично родителско устройство с акумулаторни батерии

Винаги бъдете сигурни, че сте свързани

До 24 часа време на работа преди презареждане

Пълно удобство

Следете температурата в стаята на бебето

Активирани от разстояние нощна светлина и приспивни песни

Останете във връзка с функцията за отговор



Бебефон DECT SCD525/00

Акценти

ЕКО режим

ECO режимът позволява да намалите потреблението

на енергия и мощността при предаване

Нулеви 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

Успокояващ кристално чист звук

Можете да чуете всеки тих смях, гукане и хълцане с

идеална яснота. Технологията DECT дава

висококачествен и кристално чист звук, така че да

чувате бебето си винаги

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.

Цифров температурен дисплей

Бебето не може да регулира телесната си

температура толкова добре, колкото вие можете, и

само малка промяна в температурата може да го

направи неспокойно. Специалният електронен

температурен сензор ще ви предупреди веднага чрез

цифровия дисплей на родителското устройство, ако

стаята на бебето стане твърде гореща или твърде

студена

Регулируема чувствителност към звук

Позволява ви да регулирате силата на звука, за да

чувате всеки смях, гукане и хълцане

Родителско устройство с акумулаторни батерии

С обхват от 330 м, щипка за колан и лента за врат,

така че можете да сте напълно мобилни в и около

дома

Сигнализация за излизане извън обхват и слаб заряд

Родителското устройство на бебефона Philips AVENT

ще ви уведоми, когато зарядът на батерията е слаб

или то е извън обхват

Светодиодите светват, за да обозначат звука

Индикаторите се активират, за да обозначат нивото

на звука в стаята на бебето. Дори и когато звукът на

родителското устройство е изключен, звукова аларма

ще ви предупреди при достигане на зададено ниво на

звука
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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 зареждане на батерията

Индикатор за изтощена батерия

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

Зарядна основа за устр. при родителя

Лента за врат

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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