
DECT-babyvakt

 

Extra stöd

Temperaturvarning

 

SCD525/00

Den mest tillförlitliga anslutningen för ditt barn

Ljud- och temperaturövervakning

Med vår Philips Avent SCD525/00 DECT-babyvakt kan du känna dig nära barnet

också när ni är i olika rum. Med ECO-läget kan du också vara miljövänlig och

samtidigt behålla den viktiga kontakten.

DECT-teknik

DECT-teknik för garanterat störningsfri och 100 % privat användning

Energibesparing med ECO Max

Försäkring med kristallklart ljud

Välj den bästa ljudnivån för omgivningen

5 LED-lampor till signalljud

Total trygghet och total komfort

Känn dig trygg i förvissningen om att du alltid är ansluten

Räckvidd på upp till 330 meter*

Dockningsstation för att ladda föräldraenheten

Överlägsen användningstid

Lugnande nattlampa och vaggvisor som ditt barn tycker om

Skapa kontakt med samtalsfunktion

Övervaka temperaturen i barnets rum



DECT-babyvakt SCD525/00

Funktioner

Kristallklart ljud

Hör minsta fniss, joller eller hickning med

perfekt ljudskärpa. DECT-teknik ger kristallklart

ljud av hög kvalitet, så att du kan vara säker på

att alltid höra ditt barn.

ECO Max

Slå på ECO Max för att minska

överföringseffekten i barnets rum. I ECO Max-

läge ansluts endast enheterna när barnet ger

ifrån sig ljud.

Räckvidd 330

Inomhusräckvidd upp till 50 meter*

Utomhusräckvidd upp till 330 meter*

*Räckvidden på babyvakten varierar beroende

på omgivningen och faktorer som orsakar

störning.

Svarsfunktion

Ibland behöver ditt barn bara få höra det

lugnande ljudet av din röst. Med den här

viktiga funktionen behöver du bara klicka och

sedan kan du prata med ditt barn, oavsett var

du befinner dig i hemmet.

Temperaturgivare

Temperatursensorn med ett anpassningsbart

alarm låter dig övervaka klimatet i barnets rum.

Barnet kan inte reglera sin kroppstemperatur

lika bra som du kan och en lätt

temperaturförändring kan göra barnet oroligt.

En anpassad temperatursensor larmar dig

omedelbart genom det digitala teckenfönstret

på föräldraenheten, om klimatet i barnets rum

förändras.

Störningsfritt med DECT

DECT-teknik garanterar att det inte förekommer

störningar från andra sändningsprodukter, till

exempel andra babyvakter, sladdlösa telefoner

och mobiltelefoner. Datakryptering ger säker

och privat anslutning, så att du kan vara säker

på att du är den enda som kan höra ditt barn.

Alltid ansluten

Föräldraenheten i Philips Avent-babyvakt

larmar när batteriet är svagt eller om du är för

långt bort.

Justerbar ljudkänslighet

Du kan justera ljud- och volymnivåerna, så att

du kan höra även minsta fniss, joller eller

hickning

5 LED-lampor

Lampor tänds för att visa ljudnivån i barnets

rum, även när föräldraenheten är inställd på

ljudlös.

Dockningsstation

Med en dockningsstation kan du ladda

föräldraenheten bekvämt.

Nattlampa och vaggvisor

Hjälp barnen att komma till ro vid sängdags

med en snäll vaggvisa och det varma skenet

från nattlampan.

24 timmars drifttid

Den lilla uppladdningsbara föräldraenheten

ger den frihet som mobil sladdlös användning

ger, i upp till 24 timmar, innan enheten

behöver laddas på nytt.



DECT-babyvakt SCD525/00

Specifikationer

Effekt

Drifttid för batteri: 18 timmar

Strömförsörjning: 220-240 V

Laddningstid: 10 timmar

Strömförsörjning: 120 V (USA)

Mottagare/mottagning/sändning

Frekvensband: DECT

Automatiskt kanalval

Bekvämlighet

Indikator för låg batterinivå

Volymkontroll

Automatisk räckviddsvarning

Ljudnivålampor

Indikering vid batteriladdning

Känslighetskontroll

Tekniska specifikationer

Drifttemperatur: 10 - 40 °C

Förvaringstemperatur: 10 - 40 °C

Logistisk information

F-låda, mått (B x H x D): 220 x 156 x 94 mm

Utvecklingsstadier

Stadier: Graviditet, 0–6 månader

Funktioner

DECT-teknik

Smart ekoläge

ECO Max

Indikator för låg batterinivå

Indikator för länk och inom räckvidd

Ljudaktiveringslampa: 5x

Volymkontroll

Ljudkänslighetskontroll

Behaglig nattlampa

Svarsfunktion

Lugnande vaggvisor

LCD-skärm

Temperaturgivare

Laddningsstation

Räckvidd inomhus upp till: 50 meter

Utomhusräckvidd på upp till: 330 meter
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