
DECT-itkuhälytin

 

Lisää tukea

Lämpötilan hälytys

 

SCD525/00

Luotettavin yhteys lapseesi
Äänen ja huoneen lämpötilan valvonta

Kun käytössäsi on Philips Avent SCD525/00 DECT -itkuhälytin, olet aina lähellä

lastasi, vaikka et olisikaan samassa huoneessa. Kun kytket käyttöön uuden ECO-

tilan, säilytät tärkeän yhteyden lapseesi ympäristöystävällisemmällä tavalla.

DECT-tekniikka

DECT-tekniikka estää häiriöt ja takaa yksityisyyden

Energiaa säästävä ECO Max -tila

Kristallinkirkas äänenlaatu tuo varmuutta

Valitse tilanteeseen sopivin äänenvoimakkuus

5 LED-merkkivaloa ilmoittaa, jos lapsi ääntelee

Täydellistä mielenrauhaa miellyttävästi

Voit luottaa siihen, että yhteys säilyy

Käyttöalue jopa 330 metriä*

Telakointiasemassa vanhemman yksikön lataamiseen

Ylivertainen käyttöaika

Rauhoittava yövalo ja kehtolaulut tuudittavat pikkuisen uneen

Puheominaisuus säilyttää yhteyden

Tarkkaile vauvan huoneen lämpötilaa
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Kohokohdat

Kristallinkirkas ääni

Pieninkin äännähdys kuuluu selvästi. DECT-

tekniikka takaa laadukkaan, selkeän äänen,

joten kuulet lapsesi äänet aina, kun haluat.

ECO Max

ECO Max -tila vähentää lapsen yksikön

lähetyssignaalin voimakkuutta. ECO Max -

tilassa yksiköt muodostavat toisiinsa yhteyden

vain, kun vauva ääntelee.

Käyttöalue 330

Käyttöalue sisätiloissa jopa 50 metriä* ja

ulkotiloissa jopa 330 metriä* * Itkuhälyttimen

kuuluvuusalue vaihtelee ympäristön ja muiden

häiriöitä aiheuttavien tekijöiden mukaan.

Sen kautta voit puhua

Toisinaan pelkästään äänesi kuuleminen

saattaa rauhoittaa lapsen. Voit puhua

lapsellesi muista kodin huoneista vain yhdellä

napin painalluksella.

Lämpötilan ilmaisin

Lämpötilan ilmaisimella voit valvoa lapsen

huoneen lämpötilaa ja asettaa laitteen

hälyttämään tietyissä lämpötiloissa. Vauva ei

pysty säätelemään ruumiinlämpöään yhtä

hyvin kuin aikuinen, joten pienikin

lämpötilamuutos saattaa saada vauvan

levottomaksi. Lämpötila-anturi lähettää

automaattisesti ilmoituksen vanhemman

yksikön digitaaliseen näyttöön, jos vauvan

huoneen olosuhteet muuttuvat.

Häiriöttömyys DECT-tekniikalla

DECT-tekniikka estää muista itkuhälyttimistä,

langattomista puhelimista tai

matkapuhelimista aiheutuvat häiriöt.

Turvallinen, salaustekniikalla suojattu yhteys

takaa yksityisyyden, joten vain sinä kuulet

oman lapsesi äänen.

Aina yhteydessä

Philips Avent -itkuhälyttimen vanhemman

yksikkö hälyttää, kun virta on vähissä tai olet

kantoalueen ulkopuolella.

Säädettävä ääniherkkyys

Voit säätää äänitasoa ja äänenvoimakkuutta

niin, että pienimmätkin äännähdykset kuuluvat

5 LED-valoa

Valot aktivoituvat vauvan huoneen äänitason

mukaan, vaikka vanhemman yksikkö olisi

mykistetty.

Telakointiasema

Vanhemman yksikön voi ladata kätevästi

telakointiasemassa.

Yövalo ja kehtolauluja

Kehtolaulu ja yövalon lempeä kajo auttavat

lastasi rauhoittumaan ja nukahtamaan.

Käyttöaika 24 tuntia

Pienikokoinen, ladattava vanhemman yksikkö

toimii langattomasti 24 tuntia ennen

uudelleenlataamista.
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Tekniset tiedot

Virta

Käyttöaika akku-/paristovirralla: 18 tuntia

Virtalähde: 220–240 V

Latausaika: 10 tuntia

Virtalähde: 120 V (US)

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

Taajuuskaista: DECT

Automaattinen kanavanvalinta

Käyttömukavuus

Lataus vähissä -ilmaisin

Äänenvoimakkuuden säätö

Automaattinen kantama-aluevaroitus

Äänenvoimakkuuden merkkivalot

Latausilmaisin

Herkkyyden säätö

Tekniset tiedot

Käyttölämpötila: 10 - 40 °C

Varastointilämpötila: 10 - 40 °C

Logistiset tiedot

Tuotepakkauksen mitat (L x K x S): 220 x 156 x

94 mm

Kehitysvaiheet

Vaiheet: Raskaus, 0–6 kuukautta

Ominaisuudet

DECT-tekniikka

Smart ECO -tila

ECO Max

Lataus vähissä -ilmaisin

Yhteyden ja kantoalueen ilmaisin

Ääniaktivoinnin merkkivalo: 5x

Äänenvoimakkuuden säätö

Ääniherkkyyden säätö

Rauhoittava yövalo

Puheen lähetys

Rauhoittavat kehtolaulut

Nestekidenäyttö

Lämpötilan ilmaisin

Latausteline

Käyttöalue sisällä jopa: 50 metriä

Käyttöalue ulkona jopa: 330 metriä
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