
 

DECT kūdikių
stebėjimo įrenginys

 
100 % privatus ryšys

Naktinė lemputė ir lopšinės

Dvikrypčio ryšio funkcija

 

SCD560/00

Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
Daugiau komforto jums ir jūsų kūdikiui

Mūsų nauju kūdikių stebėjimo įrenginiu DECT SCD560/00 užtikrinama visiška

ramybė. Suteikiamas patikimiausias ryšys, labai švarus garsas, temperatūros

valdymo sistema, raminanti nakties lemputė ir lopšinė jums ir jūsų kūdikiui.

Patikima technologija

DECT technologija užtikrina, kad įrenginys veiktų be trukdžių ir 100 % privačiai

DECT technologija – itin aiškus garsas

Užtikrintumas ir saugus ryšys

Energijos taupymas, „Smart ECO“ režimas

Garso lygio lemputės parodo, jei kūdikis skleidžia garsus

Visada žinokite, kada monitorius yra diapazone ir prijungtas

Stebėkite temperatūrą kūdikio kambaryje

Laisvė ir lankstumas

Diapazonas iki 330 metrų*

Įkraunamas tėvų įrenginys

Puikus veikimo laikas: iki 18 valandų

Kūdikio nuraminimas

Maloni naktinė lempelė ir lopšinės, padedančios nuraminti mažylį

Palaikykite ryšį atsiliepdami
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Ypatybės

Su DECT be jokių trukdžių

Naudojant DECT technologiją užtikrinama, kad

prietaisai veiktų be trukdžių, kuriuos gali sukelti

kiti bangas skleidžiantys gaminiai, pvz., kiti

kūdikių stebėjimo prietaisai, belaidžiai ir

mobilieji telefonai. Įdiegta duomenų šifravimo

funkcija, todėl ryšys yra saugus ir privatus, o

jūs galite būti tikri, kad kūdikį girdite tik jūs.

Itin aiškus garsas

Aiškiai išgirsite net menkiausią krykštavimą,

gugavimą ir žagsulį. Dėl DECT (skaitmeninės

pagerintos belaidės telekomunikacijos)

technologijos garsas yra aukštos kokybės, itin

aiškus ir švarus, todėl savo kūdikį girdėsite

visada.

Režimas „Smart ECO“

Esant įjungtam unikaliam režimui „Smart ECO“

automatiškai mažinama perdavimo galia ir

ilgėja akumuliatoriaus naudojimo laikas. Kuo

arčiau jūsų kūdikio esate, tuo mažiau energijos

reikia puikiam ryšiui palaikyti (neveikia JAV ir

Kanadoje).

Reagavimas į garsą, 3 LED lemputės

Įsijungia lemputės, nurodančios garso lygį

kūdikio kambaryje, net kai tėvų įrenginio

garsas nutildytas.

Visada prisijungę

Tėvų įrenginys įspės, jei monitorius

nebepatenka į diapazoną arba jei jo energija

senka, ir galėsite būti tikri, kad niekada

neprarasite ryšio su vaiku.

Temperatūros jutiklis

Naudodami temperatūros jutiklį su

individualiai nustatomu signalu galėsite

stebėti klimatą jūsų kūdikio kambaryje. Kūdikis

nereguliuoja kūno temperatūros kaip jūs, todėl

dėl menkiausio temperatūros pasikeitimo jis

gali tapti neramus. Specialus individualiai

nustatomas temperatūros jutiklis

skaitmeniniame tėvų įrenginio ekrane jus iškart

įspės apie klimato pasikeitimus kūdikio

kambaryje.

330 m diapazonas

Diapazonas patalpose iki 50 metrų*.

Diapazonas lauke iki 330 metrų*.

Įkraunamas tėvų įrenginys

Įkraunamas tėvų įrenginys leidžia jums laisvai

judėti po namus.

Veikimo laikas: iki 18 valandų

Nedideliu belaidžiu įkraunamu tėvų įrenginiu

įkrovę galite naudotis iki 18 valandų.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.



DECT kūdikių stebėjimo įrenginys SCD560/00

Specifikacijos

Maitinimas

Akumuliatoriaus veikimo laikas valandomis: 18

val.

Maitinimo šaltinis: 120 V (JAV), 220–240 V

Įkrovimo laikas: 10 val.

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

Dažnio diapazonas: DECT

Automatinio kanalo pasirinkimas

Patogumas

Išsikrovusio akumuliatoriaus indikatorius

Garsumo reguliatorius

Automatinis įspėjimas „Nepasiekiamas“

Garso lygio lemputės

Akumuliatoriaus krovimo indikatorius

Jautrumo reguliatorius

Techniniai duomenys

Veikimo temperatūros intervalas °C: 10–40 °C

Laikymo temperatūros intervalas: 10–40 °C

Logistiniai duomenys

F dėžutės matmenys (P x A x G): 220 x 156 x

94 mm

Vystymosi etapai

Etapai: Nėštumas, nuo 0 iki 6 mėn.

Savybės

DECT technologija

Energijos taupymas, „Smart ECO“ režimas:

EKO režimas, Taip

Susietumo ir diapazono indikatorius

Jauki nakties lemputė

Dvikrypčio ryšio funkcija

Raminamosios lopšinės

LCD ekranas

Į garsą reaguojančios lemputės: 3 LED

lemputės

Temperatūros jutiklis

Diapazonas patalpose iki: 50 m

Diapazonas lauke iki: 330 metrų

* Kūdikių stebėjimo įrenginio veikimo diapazonas

priklauso nuo aplinkos ir veiksnių, keliančių trikdžius.
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