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100% prywatności
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Dwukier. komunikacja i
kołysanki MP3

Alarm wibracyjny

 

SCD580/00

Najbardziej niezawodne połączenie z dzieckiem
Bezpieczeństwo i dobre samopoczucie Twoje i Twojego

dziecka

Elektroniczna niania Philips Avent SCD580/00 zapewnia pełny komfort i

bezpieczeństwo Tobie i Twojemu dziecku. Urządzenie wyposażone w różnorodne

uspokajające funkcje gwarantuje niezawodność połączenia. Twoje dziecko będzie

zachwycone światłem emitowanym w nocy przez projektor!

Komfort i ukojenie dla Twojego dziecka

Spokojniejsze dziecko dzięki projektorowi gwiazdek

Lampka nocna i dotwarzanie MP3

Pozostań w kontakcie dzięki funkcji komunikacji dwukierunkowej

Niezawodne, bezpieczne połączenie oraz pewność przez cały czas

Technologia DECT gwarantująca brak zakłóceń i 100% prywatności

Doskonały, czysty dźwięk dzięki technologii DECT

Energooszczędny tryb Smart ECO

Wskaźniki poziomu hałasu informują o dźwiękach wydawanych przez dziecko

Będziesz zawsze wiedzieć, kiedy niania będzie znajdować się w zasięgu i mieć

połączenie

Kontrola wilgotności i temperatury w pokoju dziecka

Swoboda i elastyczność

Maksymalny zasięg: 330 m*

Niezwykle długi czas działania — do 18 godzin

Alarm wibracyjny



Elektroniczna niania DECT SCD580/00

Zalety

Projektor gwiazdek

Twoje dziecko może wciąż być niespokojne,

gdy po raz pierwszy kładziesz je do łóżeczka.

Pomóż mu się uspokoić i zasnąć z pomocą

projektora gwiazdek, który możesz uruchomić z

poziomu nadajnika lub odbiornika. (Zdalna

aktywacja nie jest możliwa w Stanach

Zjednoczonych i Kanadzie).

Lampka nocna i wtyczka MP3

Pomóż dziecku uspokoić się z pomocą

ciepłego i delikatnego światła lampki nocnej.

Dzięki wtyczce MP3 możesz odtwarzać

wybrane przez siebie utwory, które pomogą

Twojemu dziecku spokojnie zasnąć. (Zdalna

aktywacja nie jest możliwa w Stanach

Zjednoczonych i Kanadzie).

Brak zakłóceń dzięki technologii DECT

Technologia DECT gwarantuje brak zakłóceń z

innych urządzeń nadawczych (innych

elektronicznych niań, telefonów

bezprzewodowych i komórkowych).

Szyfrowanie danych zapewnia bezpieczne i

poufne połączenie. Dzięki temu będziesz

jedyną osobą, która może nasłuchiwać, co robi

Twoje dziecko.

Doskonały, czysty dźwięk

Każdy, nawet najcichszy śmiech, gaworzenie

czy czkawkę malucha usłyszysz z doskonałą

czystością. Technologia DECT (Digital

Enhanced Cordless Telecommunications)

zapewnia najwyższej jakości, krystalicznie

czysty dźwięk, aby rodzic mógł zawsze

usłyszeć swoje dziecko.

Tryb Smart Eco

Wyjątkowy tryb Smart ECO automatycznie

zmniejsza moc transmisyjną i zwiększa

żywotność baterii. Im mniejsza jest odległość

między Tobą a dzieckiem, tym mniej energii

potrzeba, aby uzyskać idealne połączenie

(funkcja niedostępna w Stanach

Zjednoczonych i Kanadzie).

5 wskaźników LED uruchamianych

dźwiękiem

W miarę wzrostu natężenia dźwięku w pokoju

dziecka wskaźniki zaczynają świecić, nawet

gdy odbiornik jest wyciszony.

Zawsze w kontakcie

Odbiornik będzie sygnalizował utratę zasięgu

przez nianię oraz niski poziom naładowania

baterii, dzięki czemu zawsze zachowasz

łączność z dzieckiem.

Czujnik wilgotności i temperatury

Uniwersalny czujnik wilgotności i temperatury

pozwoli Ci monitorować warunki panujące w

pokoju dziecka. Dziecko nie potrafi regulować

temperatury ciała tak skutecznie jak dorosły,

dlatego nawet niewielkie wahanie temperatury

w połączeniu ze zbyt niską lub nadmierną

wilgotnością może sprawić, że stanie się ono

niespokojne. Specjalny, uniwersalny czujnik

wilgotności i temperatury natychmiast

powiadomi Cię za pośrednictwem cyfrowego

wyświetlacza odbiornika o wszelkich zmianach

warunków w pokoju maluszka. Teraz możesz

wszechstronnie monitorować klimat w pokoju

dziecka.

Zasięg: 330 m

Zasięg w pomieszczeniu — maks. 50 m*;

zasięg na zewnątrz — maks. 330 m*.

Czas działania do 18 godzin

Niewielki, ładowany odbiornik zapewnia

nawet 18 godzin bezprzewodowego

przesyłania bez konieczności ładowania.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Moc

Czas pracy na zasilaniu bateryjnym: 18 godz.

Zasilanie: 120 V (USA), 220–240 V

Czas ładowania: 10 godz.

Tuner/Odbiór/Transmisja

Pasmo częstotliwości: DECT

Automatyczny wybór kanału

Udogodnienia

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania

baterii

Regulacja głośności

Automatyczne ostrzeżenie o wyjściu poza

zasięg

Wskaźniki poziomu głośności

Wskaźnik ładowania baterii

Regulator czułości

Dane techniczne

Zakres temperatur podczas działania (°C): 10–

40°C

Zakres temperatur przechowywania: 10–40 °C

Dane logistyczne

Wymiary opakowania pojedynczego

(S x W x G): 220 x 156 x 94 mm

Etapy rozwoju

Etapy: Ciąża, 0–6 miesięcy

Właściwości

Technologia DECT

Energooszczędny tryb Smart ECO: Tryb ECO,

Tak

Wskaźniki informujące o nawiązaniu

połączenia i działaniu w zasięgu

Światła uruchamiane dźwiękiem: 5

wskaźników LED

Uspokajające światło nocne

Funkcja dwukierunkowej komunikacji

Uspokajające kołysanki

Ekran LCD

Czujnik temperatury/wilgotności

Stacja ładująca

Spokojny tryb nocny i alarm wibracyjny

Projektor gwiazdek

Maksymalny zasięg w pomieszczeniu: 50 m

Maksymalny zasięg na zewnątrz: 330 m

* Zasięg działania elektronicznej niani zmienia się w

zależności od otoczenia i czynników powodujących

zakłócenia.
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