
DECT bébi monitor

Babaőrzők

 
Hőmérséklet-érzékelés

 

SCD525/00

Garantáltan személyes és interferenciamentes

kapcsolat

Hang- és hőmérséklet-ellenőrzés

A Philips AVENT SCD525/00 DECT monitorokkal akkor is közel érezheti magát

kisbabájához, amikor másik helyiségben tartózkodik. Az új ECO mód nemcsak az

életbevágóan fontos kapcsolatot biztosítja, hanem környezetbarát is.

Személyes és interferenciamentes kapcsolat

DECT technológia, interferenciamentesség és 100%-os adatvédelem

Energiatakarékos ECO mód

Kristálytiszta hangzás

Biztonság, kristálytiszta hanggal

Válassza a környezetének legmegfelelőbb hangerőt

Hangerő jelzése LED jelzőfénnyel

330 m hatótávolság

Újratölthető, vezeték nélküli szülői egység

Folyamatos felügyeletet biztosító kapcsolat

Akár 24 óra működési idő újratöltés nélkül

Tökéletes kényelem

Figyelje a baba szobájának hőmérsékletét

Távvezérelhető éjszakai fény és altatódalok

Szóljon gyermekéhez



DECT bébi monitor SCD525/00

Fénypontok

ECO mód

Az ECO mód lehetővé teszi

energiafogyasztásának és átviteli

teljesítményének csökkentését.

Interferenciamentes

A DECT technológia garantálja a más jeleket

sugárzó eszközök (például más babaőrzők,

vezeték nélküli telefonok, mobiltelefonok)

keltette interferenciától mentes működést. Az

adattitkosítás biztonságos és személyes

kapcsolatot tesz lehetővé, így biztos lehet

benne, hogy Ön az egyetlen, aki hallja

kisbabáját.

Megnyugtató, kristálytiszta hang

Minden apró kacagást, gőgicsélést és csuklást

tökéletesen tisztán hallhat. A DECT

technológia kiváló minőségű, kristálytiszta

hangot biztosít, így kisbabáját mindig

hallhatja.

Rendkívül hosszú működési idő

A kis méretű, tölthető szülői egység akár 24

órányi vezeték nélküli megfigyelési időt

biztosít.

Digitális hőmérséklet-kijelzés

A kisbabák nem képesek a felnőttekhez

hasonló mértékben testhőmérsékletük

szabályzására. A szoba hőmérsékletének

enyhe változása is nyugtalanná teheti őket. A

különleges elektronikus hőmérséklet érzékelő a

szülői egységen azonnal jelzi, ha a

gyerekszoba túlságosan felmelegszik vagy

kihűl.

Állítható hangérzékenység

A hangerő és a hangszin beállítható, így

minden kacagást, gőgicsélést és csuklást

hallhat.

Újratölthető szülői egység

330 m-es hatótávolság. Az övcsat és a

nyakpánt tökéletes mozgási szabadságot tesz

lehetővé otthonában és annak környezetében.

Hatótávolságon kívülre kerülés és alacsony

töltöttség jelzése.

A Philips AVENT babaőrzője riaszt, amikor

alacsony a töltöttség, vagy ha a

hatótávolságon kívül van

Hang jelzése LED jelzőfénnyel

A jelzőfényekről leolvasható a gyerekszoba

zajszintje. A beállított hang eléréséről még

lenémított szülői egységnél is értesülhet,

hangriasztás segítségével.
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