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Μηδενικές παρεμβολές και εγγυημένη ιδιωτική σύνδεση
Παρακολούθηση ήχου, θερμοκρασίας και υγρασίας

Τα DECT Monitor SCD535/00 της Philips AVENT σας παρέχουν την ασφάλεια του να αισθάνεστε κοντά στο μωρό σας, ακόμα και

αν δεν βρίσκεστε στον ίδιο χώρο. Χάρη στη νέα λειτουργία ECO, είναι ακόμα πιο φιλικό προς το περιβάλλον, ενώ δεν χάνετε

αυτή τη σημαντική σύνδεση.

Μηδενικές παρεμβολές και ιδιωτική σύνδεση

Η τεχνολογία DECT εξασφαλίζει μηδενικές παρεμβολές και 100% προστασία ιδιωτικού απορρήτου

Λειτουργία ECO με εξοικονόμηση ρεύματος

Πεντακάθαρος ήχος

Σιγουριά με πεντακάθαρο ήχο

Επιλέξτε το επίπεδο ήχου που ταιριάζει καλύτερα στο περιβάλλον σας

Ένδειξη LED για τη σήμανση των επιπέδων ήχου

Εμβέλεια 330 μ.

Επαναφορτιζόμενη, ασύρματη μονάδα γονέα

Για να ξέρετε πάντοτε πως είστε συνδεδεμένοι

Χρόνος λειτουργίας έως και 24 ώρες μέχρι να χρειαστεί επαναφόρτιση

Απόλυτη άνεση

Παρακολούθηση της υγρασίας και της θερμοκρασίας στο δωμάτιο του μωρού

Νανουρίσματα και νυχτερινό φως - ενεργοποίηση από απόσταση

Μείνετε συνδεδεμένοι, χάρη στη δυνατότητα ομιλίας γονέα
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Χαρακτηριστικά

Λειτουργία ECO

Η λειτουργία ECO σας επιτρέπει να μειώνετε την

κατανάλωση ενέργειας και την ισχύ μετάδοσης

Μηδενικές παρεμβολές

Η τεχνολογία DECT σας εγγυάται μηδενικές

παρεμβολές από άλλα προϊόντα εκπομπής, όπως

τυχόν άλλες συσκευές παρακολούθησης μωρού,

ασύρματα και κινητά τηλέφωνα. Η χρήση

κρυπτογραφημένων δεδομένων παρέχει μια απόλυτα

ασφαλή και ιδιωτική σύνδεση, για να είστε σίγουροι

πως μόνο εσείς θα μπορείτε να ακούσετε το μωρό

σας.

Ανώτερος χρόνος λειτουργίας

Η μικρή, επαναφορτιζόμενη μονάδα γονέα παρέχει

ελευθερία μετακίνησης χωρίς καλώδιο για 24 ώρες

πριν χρειαστεί επαναφόρτιση

Εξασφαλίζει πεντακάθαρο ήχο

Ακούστε κάθε γελάκι, γουργουρητό και λόξιγκα με

εκπληκτική ευκρίνεια. Η τεχνολογία DECT σας

παρέχει πεντακάθαρο, υψηλής ποιότητας ήχο, ώστε

να μπορείτε να ακούτε το μωράκι σας ανά πάσα

στιγμή.

Αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας

Ο συνδυασμένος αισθητήρας θερμοκρασίας σάς

επιτρέπει να παρακολουθείτε τις συνθήκες στο

δωμάτιο του μωρού σας. Καθώς το μωρό δεν μπορεί

να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του σώματός του όπως

εσείς, μια αδιόρατη αλλαγή στη θερμοκρασία ή μια

ελαφριά διακύμανση της υγρασίας μπορούν να του

προκαλέσουν αναστάτωση. Σε περίπτωση που οι

συνθήκες στο δωμάτιό του μεταβληθούν, ένας ειδικά

συνδυασμένος αισθητήρας θερμοκρασίας και

υγρασίας θα σας ενημερώσει αμέσως, μέσω της

ψηφιακής οθόνης που διαθέτει η μονάδα γονέα. Για

να παρακολουθείτε απόλυτα τις συνθήκες στο

δωμάτιο του μωρού σας.

Επαναφορτιζόμενη μονάδα γονέα

Η εμβέλεια 330 μέτρων, το κλιπ ζώνης και το

καλώδιο λαιμού σάς επιτρέπουν να κινείστε άνετα

μέσα και γύρω από το σπίτι. Μια ταξιδιωτική τσάντα

πολλαπλών χρήσεων είναι αρκετή για να προφυλάξει

τη συσκευή κατά τη διάρκεια των ταξιδιών σας.

Σήματα εκτός εμβέλειας/ χαμηλής ισχύος

Η μονάδα γονέα της συσκευής παρακολούθησης

μωρού της Philips AVENT σας προειδοποιεί σε

περίπτωση χαμηλής ισχύος ή αν βγείτε εκτός

εμβέλειας

Ένδειξη LED για τη σήμανση του ήχου

Οι ενδείξεις υποδεικνύουν το επίπεδο ήχου στο

δωμάτιο του μωρού σας. Ακόμα κι αν η μονάδα

γονέα βρίσκεται στη σίγαση, θα λάβετε μια ηχητική

ειδοποίηση δόνησης όταν το επίπεδο ήχου στο

δωμάτιο του μωρού φτάσει σ' ένα καθορισμένο

σημείο.

Προσαρμόσιμη ευαισθησία στον ήχο

Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τα επίπεδα ήχου και

έντασης, ώστε να μπορείτε να ακούτε κάθε γελάκι,

γουργουρητό και λόξιγκα
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