
 

DECT bébi monitor

SCD530/00

Egészséges környezet, teljes kényelem
Interferenciamentes a DECT digitális technológiának köszönhetően

Élvezze a teljes nyugalmat az új Philips AVENT DECT bébi monitorral annak biztos tudatában, hogy gyermeke

akkor is biztosnságban van, ha Ön nem tartózkodik éppen a szobában.

Interferenciamentes

Garantáltan interferenciamentes DECT technológia

Kristálytiszta hangzás

Biztonság, kristálytiszta hanggal

Válassza a környezetének legmegfelelőbb hangerőt

Hangerő jelzése LED jelzőfénnyel

330 m hatótávolság

Rendkívül nagy hatótávolság a tökéletes mobilitásért

Akár 24 óra működési idő újratöltés nélkül

Folyamatos felügyeletet biztosító kapcsolat

Teljes kényelem

A gyermek szobája páratartalmának és a hőmérsékletének mérésére

Távvezérelhető éjszakai fény és altatódalok

Szóljon gyermekéhez
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Fénypontok

Hang jelzése LED jelzőfénnyel

A jelzőfényekről leolvasható a gyerekszoba

zajszintje. A beállított hang eléréséről még

lenémított szülői egységnél is értesülhet, rezgő

hangriasztás segítségével.

Állítható hangérzékenység

A hangerő és a hangszin beállítható, így

minden kacagást, gőgicsélést és csuklást

hallhat.

Garantáltan 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.

Rendkívül hosszú működési idő

A kis méretű, tölthető szülői egység akár 24

órányi vezeték nélküli megfigyelési időt

biztosít.

Megnövelt hatótávolság

330 m-es hatótávolság. Az övcsat és a

nyakpánt tökéletes mozgási szabadságot tesz

lehetővé otthonában és annak környezetében.

A speciális táska akkor is védi a babaőrzőt,

amikor távol van otthonától.

Páratartalom- és hőmérséklet-érzékelő

A kombinált páratartalom- és hőmérséklet-

érzékelővel felügyelheti a gyerekszoba

klímáját. A kisbabák nem képesek a

felnőttekhez hasonló mértékben

testhőmérsékletük szabályzására, így a

hőmérséklet enyhe változása, illetve a túl

magas vagy túl alacsony páratartalom is

nyugtalanná teheti őket. A különleges,

kombinált páratartalom- és hőmérséklet-

érzékelő a szülői egység kijelzőjén keresztül

azonnal értesíti, ha megváltozik a babaszoba

klímája. A gyerekszoba klímájának teljes

felügyeletét ellátja

Altatódalok és éjszakai fény

Előfordul, hogy a lefektetett kisbaba sokáig

nem nyugszik meg. A szülői vagy a

bébiegységről egyaránt bekapcsolható békés,

meleg éjszakai fény megnyugtatja a babát és

elősegíti az elalvást. Semmi nem csendesíti le

olyan hamar a kisbabákat, mint egy kedves

altatódal. A ház bármelyik helyiségéből

választhat az 5 elringató dal közül, melyek

segítségével a babák szinte azonnal,

könnyedén elalszanak. (A távvezérlés nem áll

rendelkezésre az Egyesült Államokban.)

Kétoldali kommunikáció

Néha a kisbabákat egyedül a szülő nyugtató

hangja csendesíti le. A nélkülözhetetlen válasz

funkció egyetlen gombnyomással

bekapcsolható, így otthona bármely pontjáról

szólhat gyermekéhez.
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Műszaki adatok

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklettartomány: 10 - 40 °C

Tárolási hőmérséklettartomány: 10 - 40 °C

Hangolóegység/Vétel/Adás

Frekvenciasáv: DECT

Automatikus csatornaválasztás

Csatornák száma: 120

Kényelem

Automatikus figyelmeztetés a vételkörzeten

kívül

Akkumulátortöltés jelzőfény

Alacsony akkutöltöttség jelzőfény

Bekapcsolás jelzőfény

Hangszintjelző fények

Hangerőszabályzás

Rezgő riasztás

Érzékenység kontrol

Tartozékok

Váltakozó áramú/egyenáramú adapter

Elemek

Használati útmutató

Gyors üzembe helyezési útmutató

Töltőalap a szülői egységhez

Övcsipesz, nyakpánt és utazótáska

Kapcsoló

Töltési idő: 3 óra

Áramellátás: 220 - 240 V

Áramellátás: 120 V (USA)

Üzemidő akkuval: 24 óra

Logisztikai adatok

Csomagolás méretei (hosszúság x szélesség x

magasság): 305 x 135 x 187 mm

Fejlődési stádiumok

Stádiumok: Terhesség, 0-6 hónap

* A termék az Egyesült Államokban és Kanadában

kizárólag Fahrenheit skálára vonatkozó beállításokkal

kapható.
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