
DECT-babyalarm

 

Ekstra hjælp

Temperaturalarm

 

SCD525/00

Den mest pålidelige forbindelse til din baby

Overvågning af lyd og temperatur

Vores Philips Avent SCD525/00 DECT-babyalarm giver dig trygheden ved at føle

dig tæt på dit barn, selvom du ikke er i samme rum. Når du slår ECO-tilstand til,

kan du være mere miljøvenlig uden at miste den vigtige forbindelse.

DECT-teknologi

DECT-teknologi garanterer nul interferens og 100 % fortrolighed

Energibesparende ECO max

Sikkerhed med krystalklar lyd

Vælg det bedste lydniveau for dine omgivelser

5 LED-indikatorer, der signalerer lyd

Fuldstændig sikkerhed og fuldstændig komfort

Du kan altid vide, om du er forbundet

Rækkevidde op til 330 meter*

Dockingstationen til genopladning af forældreenheden

Overlegen driftstid

Beroligende natlys og vuggeviser beroliger dit barn

Vær altid tæt på hinanden med talk back

Overvåg temperaturen i dit barns værelse



DECT-babyalarm SCD525/00

Vigtigste nyheder

Krystalklar lyd

Hør hver eneste lille pludren og hvert eneste

hik fuldstændigt klart. DECT-teknologi giver

krystalklar lyd i høj kvalitet, så du altid kan

høre din baby.

ECO max

Slå ECO max til for at reducere sendeeffekten i

børneværelset. I ECO max-tilstand opretter

enhederne kun forbindelse, når barnet laver en

lyd.

Rækkevidde: 330 m

Indendørs rækkevidde op til 50 meter*

Udendørs rækkevidde op til 330 meter* *

Babyalarmens rækkevidde varierer afhængigt

af omgivelserne og faktorer, der kan forårsage

interferens.

Snak med

Nogle gange er det eneste, din baby har brug

for, at høre din beroligende stemme. Med et

enkelt klik på denne essentielle funktion kan

du være tæt på din baby, uanset hvor i

hjemmet du er

Temperatursensor

En temperatursensor med brugertilpasset

alarm gør det muligt at overvåge klimaet i

babyens værelse. Din baby kan ikke regulere

sin kropstemperatur lige så godt. som du kan,

og en lille temperaturforandring kan gøre din

baby rastløs. En særligt tilpasset

temperatursensor meddeler dig via det digitale

display på forældreenheden med det samme,

hvis klimaet i din babys værelse ændrer sig.

Nul interferens med DECT

DECT-teknologi garanterer nul interferens fra

andre transmitterende produkter som f.eks.

andre babyalarmer, trådløse telefoner og

mobiltelefoner. Datakryptering giver sikker og

privat forbindelse, så du kan være sikker på, at

du er den eneste, der kan høre din baby

Konstant forbindelse

Forældreenheden i Philips Avent-babyalarmen

gør dig opmærksom på, at strømniveauet er

lavt, eller at du er uden for rækkevidde.

Justérbar lydfølsomhed

Gør det muligt at justere lyden og

lydstyrkeniveauet, så du kan høre hver eneste

pludren og kluklatter og hvert eneste hik

5 LED-indikatorer

Lys aktiveres for at angive lydniveauet i

babyens værelse; selv om lyden på

forældreenheden er dæmpet.

Dockingstation

En dockingstation giver dig mulighed for

praktisk genopladning af forældreenheden.

Natlampe og vuggeviser

Hjælper dit urolige barn med at falde i søvn

med en blid vuggevise og natlysets varme,

beroligende glød.

Driftstid: 24 timer

Den lille, genopladelige forældreenhed gør op

til 24 timers trådløs roaming mulig, før

genopladning er nødvendig.



DECT-babyalarm SCD525/00

Specifikationer

Strøm

Drifttid på batteri: 18 time(r)

Strømforsyning: 220-240 V

Opladningstid: 10 time(r)

Strømforsyning: 120 V (US)

Tuner/modtagelse/transmission

Frekvensbånd: DECT

Automatisk kanalvalg

Komfort

Indikator for batteriniveau

Lydstyrke

Advarsel om svigtende forbindelse

Indikatorer for lydniveau

Indikator for batteriopladning

Følsomhedskontrol

Tekniske specifikationer

Temperaturområde (drift): 10 - 40 °C

Temperaturområde (opbevaring): 10 - 40 °C

Logistiske data

Mål på F-box (B x H x D): 220 x 156 x 94 mm

Udviklingsfaser

Faser: Graviditet, 0-6 måneder

Funktioner

DECT-teknologi

Smart ECO-tilstand

ECO Max

Indikator for batteriniveau

Opkoblet og rækkeviddeangivelse

Lydaktiveret lys: 5x

Lydstyrke

Styring af lydfølsomhed

Beroligende natlys

Samtalefunktion

Beroligende vuggeviser

LCD-skærm

Temperatursensor

Opladestation

Indendørs rækkevidde op til: 50 meter

Udendørs rækkevidde op til: 330 meter
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