
 

Sistem de monitorizare
tip DECT

 
Conexiune 100% privată

Iluminare nocturnă şi cântece
de leagăn

Funcţie Talkback

 

SCD560/00

Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău

Asistenţă suplimentară pentru tine şi pentru copilul tău

Noul nostru sistem de monitorizare pentru copii DECT SCD560/00 oferă siguranţă

deplină. Furnizează cea mai fiabilă conexiune, sunet extrem de clar, controlul

temperaturii, o lumină de veghe liniştitoare şi cântece de leagăn pentru tine şi

bebeluşul tău.

Tehnologie fiabilă

Tehnologia DECT garantează zero interferenţe & 100% confidenţialitate

Sunet foarte clar datorită tehnologiei DECT

Siguranţă permanentă şi conexiune securizată

Mod Smart Eco pentru economisirea energiei

Luminile pentru nivelul de sunet te informează atunci când copilul face zgomot

Ştii întotdeauna când monitorul este conectat şi în raza de acţiune

Monitorizează temperatura din camera copilului

Libertate şi flexibilitate

Rază de acţiune de până la 330 metri*

Unitate pentru părinte, reîncărcabilă

Timp de funcţionare superior de până la 18 ore

Calmarea şi liniştirea copilului tău

Lumină de veghe şi cântece de leagăn reconfortante pentru a-ţi calma copilul

Rămâi conectat cu funcţia de talk back



Sistem de monitorizare tip DECT SCD560/00

Repere

Zero interferenţe cu DECT

Tehnologia DECT garantează zero interferenţe

cu orice alt produs de transmisie, precum alte

sisteme de monitorizare pentru copii, telefoane

fără fir şi telefoane mobile. Criptarea datelor

asigură o conexiune securizată şi privată, astfel

încât poţi fi sigur că eşti singurul care poate

auzi copilul.

Sunet foarte clar

Auzi cu perfectă claritate fiecare mic chicot,

gângurit şi sughiţ. Tehnologia DECT

(telecomunicaţii fără fir digitale îmbunătăţite)

asigură sunet clar, de înaltă calitate, astfel

încât să îţi poţi auzi copilul în orice moment.

Mod Smart Eco

Modul unic Smart Eco reduce automat la

minimum puterea de transmisie şi creşte

durata de viaţă a bateriei. Cu cât eşti mai

aproape de copil, cu atât este nevoie de mai

puţină energie pentru o conexiune perfectă (nu

este disponibil în SUA şi Canada).

3 lumini cu LED activate de sunet

Luminile sunt activate pentru a indica nivelul

de sunet din camera copilului tău, chiar dacă

volumul unităţii pentru părinte este oprit.

Întotdeauna conectat

Unitatea pentru părinte emite o alertă atunci

când sistemul de monitorizare este în afara

razei de acţiune sau când nivelul de încărcare

este redus, ajutându-te astfel să te asiguri că

eşti întotdeauna în legătură cu copilul tău.

Senzor de temperatură

Senzorul de temperatură cu alertă

personalizată îţi permite să monitorizezi

climatul din camera copilului. Copilul tău nu îşi

poate regla temperatura corpului la fel de bine

ca tine şi o modificare uşoară a temperaturii îl

poate nelinişti. Un senzor de temperatură

personalizat te va alerta imediat, prin afişajul

digital de pe unitatea pentru părinte, dacă

climatul din camera copilului tău se modifică.

Rază de acoperire de 330 m

Rază de acţiune de până la 50 de metri în

interiorul locuinţei*. Rază de acţiune de până

la 330 de metri în exteriorul locuinţei*.

Unitate pentru părinte, reîncărcabilă

Unitatea pentru părinte, care se poate

reîncărca, îţi permite să te deplasezi prin casă.

Philips Green Logo

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii de focalizare ecologice Philips –

eficienţă energetică, ambalare, substanţe

periculoase, greutate, reciclare şi casare şi

fiabilitate pe viaţă.
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Specificaţii

Alimentare

Timp de funcţionare pe baterie (ore): 18 ore

Sursă de alimentare: 120 V (SUA), 220 - 240 V

Durată de încărcare: 10 ore

Tuner/Recepţie/Transmisie

Bandă de frecvenţe: DECT

Selectare automată a canalelor

Confort

Indicator baterie descărcată

Controlul volumului

Avertizare automată lipsă semnal

Leduri pentru nivelul sunetului

Indicator de încărcare a bateriei

Controlul sensibilităţii

Specificaţii tehnice

Interval temperatură de funcţionare °C: 10 -

40 °C

Interval temperatură de depozitare: 10 - 40 °C

Date logistice

Dimensiuni cutie (l x H x A): 220 x 156 x

94 mm

Etape de dezvoltare

Etapă: Sarcină, 0 - 6 luni

Caracteristici

Tehnologie DECT

Mod Smart Eco pentru economisirea energiei:

Mod ECO, Da

Indicator conectare şi în raza de acţiune

Lampă de veghe liniştitoare

Funcţie Talkback

Cântece de leagăn

Ecran LCD

Lumini activate de sunet: 3 LED-uri

Senzor de temperatură

Rază de acţiune în interiorul locuinţei de

până la: 50 m

Rază de acţiune în exteriorul locuinţei de

până la: 330 de metri

* Raza de acţiune a sistemului de monitorizare copii

depinde de obiectele înconjurătoare şi de factori care

pot provoca interferenţe.
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