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Upozornění na teplotu

 

SCD525/00

Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
Sledování zvuku a teploty

Díky naší elektronické chůvě Philips AVENT SCD525/00 DECT budete svému dítěti

nablízku, i když nejste ve stejné místnosti. Přepnutím na režim ECO můžete nyní

být také šetrnější k životnímu prostředí, a to beze ztráty spojení.

Technologie DECT

Technologie DECT zaručuje nulové rušení a 100% soukromí

Úspora energie ECO max

Jistota s křišťálově čistým zvukem

Vyberte si nejvhodnější úroveň hlasitosti dle okolí

5 kontrolek LED ke zvuku signálu

Naprostá spolehlivost a pohodlí

Vždy víte, že jste ve spojení

Dosah až 330 metrů*

Dokovací stanice pro nabíjení rodičovské jednotky

Vynikající doba provozu

Příjemné noční světlo a ukolébavky uklidní vaše ratolesti

Zůstaňte v dosahu a mluvte na dítě

Sledujte teplotu v dětském pokoji
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Přednosti

Křišťálově čistý zvuk

I sebemenší zasmání, zamumlání a škytnutí

uslyšíte naprosto čistě. Technologie DECT

zajišťuje vysoce kvalitní a křišťálově čistý zvuk,

takže můžete své dítě poslouchat kdykoli.

Režim ECO max

Zapnutím režimu ECO se snižuje spotřeba

energie při přenosu v dětském pokoji. V režimu

ECO max se jednotka připojí pouze v případě,

že dítě vydá nějaký zvuk.

Dosah 330

Dosah uvnitř až 50 metrů* Dosah venku až

330 metrů* * Provozní rozsah elektronické

chůvy se liší v závislosti okolí a rušivých

faktorech.

Zpětný hovor

Někdy vaše dítě pouze potřebuje slyšet váš

uklidňující hlas. Jedním stiskem jste pomocí

této nezbytné funkce ve spojení s vaším

dítětem odkudkoli z domácnosti

Snímač teploty

Snímač teploty s přizpůsobeným upozorněním

umožňuje sledovat podmínky v dětském pokoji.

Dítě ještě nemá tak dobrou regulaci tělesné

teploty jako vy a i mírná změna teploty je

může zneklidnit. Pokud se podmínky

v dětském pokoji změní, přizpůsobený snímač

vlhkosti vás okamžitě upozorní na digitálním

displeji rodičovské jednotky.

Nulové rušení technologie DECT

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.

Vždy připojeno

Rodičovská jednotka elektronické chůvy Philips

AVENT vás upozorní, že je baterie vybitá, nebo

že jste se dostali mimo dosah.

Nastavitelná citlivost zvuku

Umožňuje nastavit úroveň hlasitosti, takže

uslyšíte každé zasmání, zamumlání a škytnutí

5 kontrolek LED

Kontrolky se aktivují a zobrazí úroveň zvuku

v dětském pokoji, i když je rodičovská jednotka

ztlumena.

Dokovací stanice

Dokovací stanice vám umožní pohodlně

nabíjet rodičovskou jednotku.

Noční světlo a ukolébavky

Pomůže uspat vaše dítě díky uklidňující

ukolébavce a hřejivému příjemnému svitu

nočního světla.

Provozní doba 24 hodin

Malá nabíjecí rodičovská jednotka vám

poskytne svobodu bezdrátového sledování po

dobu až 24 hodin před dalším nabitím.
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Specifikace

Spotřeba

Provozní doba při napájení baterií: 18 hodina

(hodiny)

Napájení: 220–240 V

Doba nabíjení: 10 hodina (hodiny)

Napájení: 120 V (USA)

Tuner/příjem/vysílání

Frekvenční pásmo: DECT

Automatická volba kanálů: Ano

Pohodlí

Indikace vybité baterie: Ano

Ovládání hlasitosti: Ano

Automatická výstraha při překročení dosahu:

Ano

Kontrolky úrovně zvuku: Ano

Indikace nabíjení baterií: Ano

Ovládání citlivosti: Ano

Technické údaje

Rozsah provozní teploty: 10 - 40 °C

Rozsah teploty při uskladnění: 10 - 40 °C

Logistické údaje

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

94 mm

Stupně vývoje

Stupně: Těhotenství, 0–6 měsíců

Funkce

Technologie DECT: Ano

Režim Smart ECO: Ano

ECO max: Ano

Indikace vybité baterie: Ano

Indikace spojení a dosahu: Ano

Kontrolka reagující na zvuk: 5×

Ovládání hlasitosti: Ano

Ovládání citlivosti zvuku: Ano

Uklidňující noční světlo: Ano

Funkce oboustranné komunikace: Ano

Uklidňující ukolébavky: Ano

Displej LCD: Ano

Snímač teploty: Ano

Nabíjecí stanice: Ano

Dosah uvnitř až: 50 metrů

Dosah venku až: 330 metrů
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