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SCD570/00

Luotettavin yhteys lapseesi
Edistynyttä valvontaa sinulle ja lapselle

Uusi, edistynyt DECT SCD570/00 -itkuhälytin antaa sinulle luotettavan yhteyden

lapseen. Hälyttimessä on erittäin selkeä äänentoisto, lämpötilan säätö sekä

rauhoittava yövalo ja sillä voi toistaa kehtolauluja.

Luotettava, suojattu yhteys ja jatkuva varmuus

DECT-tekniikka estää häiriöt ja takaa yksityisyyden

DECT-tekniikka takaa täydellisen kirkkaan äänen

Energiaa säästävä Smart ECO -tila

Äänenvoimakkuuden merkkivalot ilmoittavat, kun lapsi ääntelee

Tiedät aina, että laite on liitetty ja kantoalueella

Tarkkaile vauvan huoneen lämpötilaa

Vapautta ja joustavuutta

Käyttöalue jopa 330 metriä*

Telakointiasema vanhemman yksikön lataamiseen

Ylivertainen käyttöaika jopa 18 tuntia

Värinähälytys

Nopea himmennystila

Anna vauvallesi turvaa

Rauhoittava yövalo ja kehtolaulut tuudittavat pikkuisen uneen
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Kohokohdat

Häiriöttömyys DECT-tekniikalla

DECT-tekniikka estää muista itkuhälyttimistä,

langattomista puhelimista tai

matkapuhelimista aiheutuvat häiriöt.

Turvallinen, salaustekniikalla suojattu yhteys

takaa yksityisyyden, joten vain sinä kuulet

oman lapsesi äänen.

Täydellisen kirkas ääni

Pieninkin äännähdys kuuluu selvästi. DECT

(Digital Enhanced Cordless

Telecommunications) -tekniikka takaa

laadukkaan, selkeän äänen, joten kuulet

lapsesi äänet aina, kun haluat.

Smart ECO -tila

Ainutlaatuinen Smart ECO -tila pienentää

automaattisesti lähetystehoa ja pidentää

akunkestoa. Mitä lähempänä lasta olet, sitä

vähemmän yhteystehoa tarvitaan (ei

saatavana Yhdysvalloissa ja Kanadassa).

Äänenvoimakkuuden osoitus viidellä LED-

merkkivalolla

Valot aktivoituvat vauvan huoneen äänitason

mukaan, vaikka vanhemman yksikkö olisi

mykistetty.

Aina yhteydessä

Vanhemman yksikkö hälyttää, kun laite on

kantoalueen ulkopuolella ja kun virta on

vähissä. Näin voit aina varmistaa yhteyden

lapseesi.

Lämpötilan ilmaisin

Lämpötilan ilmaisimella voit valvoa lapsen

huoneen lämpötilaa ja asettaa laitteen

hälyttämään tietyissä lämpötiloissa. Vauva ei

pysty säätelemään ruumiinlämpöään yhtä

hyvin kuin aikuinen, joten pienikin

lämpötilamuutos saattaa saada vauvan

levottomaksi. Lämpötila-anturi lähettää

automaattisesti ilmoituksen vanhemman

yksikön digitaaliseen näyttöön, jos vauvan

huoneen olosuhteet muuttuvat.

330 metrin kantoalue

Sisällä jopa 50 metriä*, ulkona jopa 330

metriä*.

Telakointiasema

Vanhemman yksikön voi ladata kätevästi

telakointiasemassa.

Käyttöaika jopa 18 tuntia

Pienikokoinen, ladattava vanhemman yksikkö

toimii langattomasti 18 tuntia ennen

uudelleenlataamista.

Värinähälytys

Voit valita hälytykseksi hiljaisen värinän

vanhemman yksikössä.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Virta

Käyttöaika akkuvirralla tunneissa: 18 tuntia

Virtalähde: 120 V (US), 220–240 V

Latausaika: 10 h

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

Taajuuskaista: DECT

Automaattinen kanavanvalinta

Käyttömukavuus

Lataus vähissä -ilmaisin

Äänenvoimakkuuden säätö

Alueen ulkopuolella -varoitus

Äänenvoimakkuuden merkkivalot

Latausilmaisin

Herkkyyden säätö

Tekniset tiedot

Käyttölämpötila °C: 10–40 °C

Varastointilämpötila: 10 - 40 °C

Logistiset tiedot

Tuotepakkauksen mitat (L x K x S): 220 x 156 x

94 mm

Kehitysvaiheet

Vaiheet: Raskaus, 0–6 kuukautta

Ominaisuudet

DECT-tekniikka

Energiaa säästävä Smart ECO -tila: ECO-tila,

Kyllä

Yhteyden ja kantoalueen ilmaisin

Äänenvoimakkuuden merkkivalot: 5 LED-

valoa

Rauhoittava yövalo

TalkBack-toiminto

Rauhoittavat kehtolaulut

Nestekidenäyttö

Lämpötilan ilmaisin

Latausteline

Rauhallinen yötila ja värinähälytys

Käyttöalue sisällä jopa: 50 metriä

Käyttöalue ulkona jopa: 330 metriä

* Itkuhälyttimen kuuluvuusalue vaihtelee ympäristön ja

häiriöitä aiheuttavien tekijöiden mukaan.
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