
DECT-babymonitor

 

Temperaturvarsel

 

SCD525/00

Ingen interferens og privat kobling garanteres

Lyd- og temperaturovervåking

DECT-babymonitorene våre Philips AVENT SCD525/00 gjør at du kan føle deg

nær babyen selv om du ikke er i samme rom. Med den nye ØKO-modusen kan du

også bli mer miljøvennlig samtidig som du holder forbindelsen.

Ingen interferens og privat kobling

DECT-teknologi garanterer null interferens og 100 % privat kobling

Energibesparende ØKO-modus

Crystal clear sound

Beroligelse med krystallklar lyd

Velg det beste lydnivået for omgivelsene

LED-lamper lyser for å signalisere lydnivåer

Rekkevidde på 330 m

Oppladbar trådløs foreldreenhet

Vit at du alltid har forbindelse

Opptil 24 timers driftstid før du må lade

Total komfort

Overvåk temperaturen på babyens rom

Fjernstyrt nattlys og vuggesanger

Hold kontakten med talk-back



DECT-babymonitor SCD525/00

Høydepunkter

ØKO-modus

ØKO-modusen gjør det mulig å redusere

energiforbruket og sendereffekten

Null interferens

DECT-teknologi garanterer null interferens fra

andre sendere, som andre babymonitorer,

trådløse telefoner og mobiltelefoner.

Datakryptering sørger for en trygg og privat

tilkobling, så du kan være sikker på at du er

den eneste som hører babyen din

Betryggende, krystallklar lyd

Hør den minste pludring og gurgling med

perfekt klarhet. DECT-teknologi gir deg høy

kvalitet og krystallklar lyd, slik at du kan høre

babyen din hele tiden

Overlegen driftstid

Den oppladbare foreldreenheten gir deg frihet

med trådløs roaming i opptil 24 timer før den

må lades på nytt

Digitalt temperaturdisplay

Det er ikke like lett for babyen din å regulere

kroppstemperaturen sin som det er for deg, og

den minste temperaturforandring kan gjøre

babyen urolig. En spesiell elektronisk

temperatursensor varsler deg umiddelbart via

det digitale displayet på foreldreenheten, hvis

babyens rom blir for varmt eller for kaldt

Juster lydfølsomheten

Gjør at du kan justere lyd- og volumnivåene,

slik at du kan høre alle babyens smålyder

Oppladbar foreldreenhet

Med en rekkevidde på 330 m, belteklemme og

halsbånd, slik at du kan bevege deg fritt i og

rundt hjemmet

Utenfor rekkevidde-/lite strøm-signaler

Foreldreenheten til Philips AVENT-

babymonitoren varsler deg når den har lite

strøm, eller hvis du er utenfor rekkevidde

LED-lamper lyser for å signalisere lyd

Lampene aktiveres for å angi lydnivået i

babyens rom. Selv om foreldreenheten er

dempet, får du et lydvarsel når et angitt lydnivå

er nådd
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Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Temperaturområde for drift: 10–40 °C

Temperaturområde for oppbevaring: 10–40 °C

Tuner/mottak/overføring

Frekvensbånd: DECT

Automatisk kanalvalg

Antall kanaler: 120

Anvendelighet

Automatisk utenfor rekkevidde-advarsel

Batteriladeindikasjon

Indikator for lavt batteri

Lydnivålamper

Volumkontroll

Følsomhetskontroll

Tilbehør

AC/DC-adapter

Batterier

Belteklemme

DFU/brukerhåndbok

Hurtigstart-guide

Ladingsbase til foreldreenhet

Halsbånd

Drift

Ladetid: 8 time(r)

Strømforsyning: 220–240 V

Strømforsyning: 120 V (US)

Driftstid på batteri: 24 time(r)

Logistiske data

F-boksmål (B x H x D): 220 x 156 x 94 mm

Utviklingstrinn

Trinn: Graviditet, 0–6 måneder
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