
Sistem DECT de
monitorizare copii

 
Alertă de temperatură

 

SCD525/00

Zero interferenţe şi conexiune privată garantate

Monitorizarea sunetului şi temperaturii

Monitorul nostru pentru copii Philips AVENT SCD525/00 DECT vă face să vă simţiţi

aproape de bebeluşul dvs., chiar şi atunci când nu sunteţi în aceeaşi încăpere. Cu

noul nostru mod ECO, puteţi fi de asemenea mai prietenos cu mediul, fără a

pierde acea conexiune vitală.

Zero interferenţe şi conexiune privată

Tehnologia DECT garantează zero interferenţe & 100% confidenţialitate

Mod ECO pentru economisirea energiei

Sunet de claritate excepţională

Siguranţă cu un sunet perfect clar

Alegeţi cel mai bun nivel al sunetului pentru mediul dvs. ambiant

LED-urile luminează pentru a semnaliza nivelurile de zgomot

Rază de acoperire 330 m

Unitate părinte wireless reîncărcabilă

Ştiţi întotdeauna că sunteţi conectat

Timp de funcţionare de până la 24 de ore înainte de reîncărcare

Confort total

Monitorizează temperatura din camera copilului

Lumină de veghe şi cântece de leagăn activate de la distanţă

Rămâneţi conectat cu funcţia de răspuns
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Repere

Mod ECO

Modul ECO vă permite să vă reduceţi

consumul de energie şi puterea de transmisie

Zero interferenţe

Tehnologia DECT garantează zero interferenţe

cu orice alt produs de transmisie, precum alte

sisteme de monitorizare pentru copii, telefoane

fără fir şi telefoane celulare. Codarea datelor

asigură o conexiune securizată şi privată, astfel

încât puteţi fi sigur că sunteţi singurul care

poate auzi copilul

Sunet liniştitor, clar

Auziţi cu perfectă claritate fiecare mic chicot,

gângurit şi sughiţ. Tehnologia DECT asigură

calitate ridicată, sunet clar, astfel încât să vă

puteţi auzi copilul în orice moment

Timp de operare superior

Mica unitate pentru părinte reîncărcabilă vă

oferă libertatea de mişcare fără fir timp de

până la 24 de ore înainte de a fi necesară

reîncărcarea

Afişaj digital de temperatură

Copilul dvs. nu-şi poate regla temperatura

corpului la fel de bine ca dvs., iar o mică

modificare a temperaturii îl poate nelinişti. Un

senzor electronic special de temperatură vă va

alerta imediat, prin afişajul digital de pe

unitatea pentru părinte, dacă în camera

copilului dvs. este prea cald sau prea frig

Sensibilitate reglabilă pentru sunet

Vă permite să reglaţi nivelurile de sunet şi de

volum, astfel încât să puteţi auzi fiecare chicot,

gângurit şi sughiţ

Unitate părinte, reîncărcabilă

Cu o rază de acoperire de 330 m, clemă pentru

curea şi şnur pentru gât, astfel încât să puteţi fi

în totalitate mobil în casă şi în jurul acesteia

Semnale în afara razei de acoperire/pentru

baterie descărcată

Unitatea pentru părinte a sistemului de

monitorizare pentru copii Philips AVENT vă

avertizează privind nivelul redus de energie al

aparatului sau dacă sunteţi în afara ariei de

acoperire.

LED-urile luminează pentru a semnaliza

zgomotul

Luminile sunt activate pentru a indica nivelul

sunetului din camera copilului dvs. Chiar şi

când unitatea pentru părinte are sunetul oprit,

o alertă sonoră vă va anunţa că s-a atins un

nivel setat al sunetului
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Specificaţii

Specificaţii tehnice

Interval temperatură de funcţionare: 10 -

40 °C

Interval temperatură de stocare: 10 - 40 °C

Tuner/Recepţie/Transmisie

Interval de frecvenţe: DECT

Selectare automată a canalelor

Număr de canale: 120

Confort

Avertizare automată lipsă semnal

Indicator încărcare baterie

Indicator baterie descărcată

Leduri pt. nivelul sunetului

Controlul volumului

Controlul sensibilităţii

Accesorii

Adaptor CA/CC

Baterii

Clemă curea

DFU / manual de utilizare

Ghid de iniţiere rapidă

Bază de încărcare pentru unitatea parentală

Şnur pentru gât

Alimentare

Durată de încărcare: 8 ore

Sursă de alimentare: 220 - 240 V

Sursă de alimentare: 120 V (SUA)

Durată de funcţionare cu baterii: 24 ore

Date logistice

Dimensiuni F-box (L x Î x A): 220 x 156 x

94 mm

Etape de dezvoltare

Etape: Sarcină, 0 - 6 luni
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