
Otroška varuška
DECT

 
Opozorilo za vlažnost in
temperaturo

 
SCD535/00

Zagotavlja varno zasebno povezavo brez motenj
Nadzor zvoka, temperature in vlažnosti

Z otroško varuško Philips AVENT SCD535/00 DECT ste vedno blizu otroka, tudi kadar niste v isti sobi. Z našim

novim načinom ECO ste tudi prijaznejši do okolja ob vedno vzpostavljeni povezavi.

Zasebna povezava brez motenj

Tehnologija DECT zagotavlja 100 % zasebnost in delovanje brez motenj

Energijsko varčni način ECO

Kristalno čist zvok

Kristalno čist zvok za vašo pomiritev

Izberite najboljšo stopnjo zvoka za vašo okolico.

Indikatorji LED za signaliziranje stopnje šumov

Doseg 330 m

Brezžična starševska enota za ponovno polnjenje

Vedno boste vedeli, ali ste povezani

Do 24 ur delovanja pred ponovnim polnjenjem

Popolno udobje

Nadzorujte vlažnost in temperaturo v dojenčkovi sobi

Vklop nočne lučke in uspavank na daljavo.

Ostanite povezani in se oglasite
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Značilnosti

Način ECO

Način ECO omogoča zmanjšanje porabe

energije in oddajne moči

Brez motenj

Tehnologija DECT preprečuje motnje, ki jih

povzročajo druge oddajne naprave, kot so

druge otroške varuške, brezžični ali mobilni

telefoni. Šifriranje podatkov omogoča varno in

zasebno povezavo, zato ste lahko prepričani,

da vašega dojenčka lahko slišite samo vi.

Izjemni čas delovanja

Majhna starševska enota, ki jo lahko polnite,

omogoča svobodo brezžičnega nadzorovanja

do 24 ur, preden jo morate ponovno napolniti.

Zagotavlja kristalno čisti zvok

Popolnoma jasno boste slišali vsako

najmanjšo hihitanje, mrmranje in kolcanje.

Tehnologija DECT omogoča izjemno

kakovostni in kristalno jasni zvok. Tako boste

svojega dojenčka lahko kadar koli slišali.

Senzor vlažnosti in temperature

Kombinirani senzor vlažnosti in temperature

vam omogoča nadzor ozračja v sobi vašega

dojenčka. Dojenček ne more tako dobro

nadzorovati temperature svojega telesa kot vi

in že najmanjša sprememba temperature ter

previsoka ali prenizka vlažnost lahko dojenčka

vznemirijo. Posebni kombinirani senzor

vlažnosti in temperature vas bo s pomočjo

digitalnega prikaza na starševski enoti

nemudoma obvestil, ali se je ozračje v sobi

vašega dojenčka spremenilo. Popoln nadzor

nad ozračjem v dojenčkovi sobi.

Starševska enota za ponovno polnjenje

Doseg 330 m, zaponka za pas in vrvica za

okoli vratu vam omogoča popolno mobilnost v

vašem domu in njegovi okolici. Vsestranska

potovalna torba služi za zaščito otroške

varuške, kadar je ne uporabljate doma.

Signali za izven dosega in šibko moč baterije

Starševska enota otroške varuške Philips

AVENT vas bo opozorila, ko bo moč baterije

šibka ali če boste izven dosega.

Indikatorji LED za signaliziranje šumov

Indikatorji se vklopijo in tako signalizirajo

stopnjo šumov v sobi vašega dojenčka. Tudi če

je zvok starševske enote izklopljen, vas bo z

vibriranjem opozorila, ko bo dosežena

nastavljena stopnja zvoka.

Prilagodljiva občutljivost na zvok

Prilagodite lahko stopnje zvoka in glasnosti in

tako slišite vsako hihitanje, mrmranje in

kolcanje.
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Specifikacije

Tehnične specifikacije

Temperaturni razpon delovanja: 10–40 °C

Temperaturni razpon shranjevanja: 10–40 °C

Sprejemnik/sprejem/prenos

Frekvenčni pas: DECT

Samodejna izbira kanala

Število kanalov: 120

Priročnost

Samodejno opozorilo Izven dometa

Indikator polnjenja baterije

Indikator praznosti baterije

Indikator vklopa

Indikatorji moči zvoka

Regulacija glasnosti

Opozarjanje z vibriranjem

Regulator občutljivosti

Pribor

Adapter AC/DC

Baterije

DFU/uporabniški priročnik

vodnik za hiter začetek

Napajalni podstavek za starš. enoto

Zaponka za pas, vrvica za okoli vratu in

potovalna torba

Vrvica za okoli vratu

Napajanje

Čas polnjenja: 3 ur

Napajanje: 220–240 V

Napajanje: 120 V (US)

Življenjska doba z baterijo: 24 ur

Logistični podatki

Dimenzije škatle F (Š x V x G): 305 x 135 x

187 mm

Stopnje razvoja

Stopnje: Nosečnost, 0–6 mesecev
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