
Цифров видео бебефон

SCD600/00

Винаги близо до вашето бебе
Бебефон с кристално чиста картина

Наблюдавайте и слушайте вашето бебе с най-новата технология при видео бебефоните

100% защитена връзка

Автоматичен избор на канали за защитена връзка

Наблюдение денем и нощем

Инфрачервено нощно виждане за денонощно наблюдение

Успокояващи приспивни песнички и нощна светлина

2,4"/61 мм цветен екран с висока разделителна способност

Радиус на действие 150 м

Безжично, преносимо родителско устройство

Цифрово потвърждение за връзка и светлинни индикатори за ниво на звука

Лесна за позициониране камера

Активиране от звук

Автоматично включване на екрана с регулиране на яркостта и силата на звука
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Акценти

Автоматичен избор на канали

Поддържайте защитена и успокояваща връзка с

вашето бебе по всяко време с лесната за използване

цифрова видео технология

Инфрачервено нощно виждане

Инфрачервеното нощно виждане ви позволява да

наблюдавате бебето денонощно

Преносимо родителско устройство

С родителското устройство с акумулаторни батерии

сте винаги близо до бебето, където и да сте у дома.

Автоматично включване на екрана

Екранът се включва автоматично при улавяне на звук в

стаята на бебето. Регулирането на яркостта и силата

на звука позволява да наблюдавате лесно бебето си.

Връзка и светлинни индикатори за ниво на звука

Цифровото потвърждение за връзка и светлинните

индикатори за ниво на звука ви дават допълнителна

увереност, че сте свързани с вашето бебе.

Кристално чист образ

Виждате ясно бебето си с цветния екран с висока

разделителна способност с цифрово качество

Приспивни песнички и нощна светлина

Три успокояващи приспивни песнички и нощна

светлина ви помагат да успокоите и приспите бебето

Позициониране на камерата

Този бебефон Philips AVENT има лесна за

позициониране камера, за да виждате най-добре

детето си
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Спецификации

Power

Електрозахранване: 220 - 240 V

Електрозахранване: 120 V (САЩ)

Тунер/приемане/предаване

Честотна лента: 2,4 GHz

Автоматичен избор на канали

Аксесоари

Щипка за колан: Щипката за колан осигурява

удобство и мобилност със свободни ръце.

Ръководство за потребителя

Ръководство за бърз старт

Удобство

Индикатор за изтощена батерия

Индикатор за захранване

Регулиране на силата на звука

Регулиране на силата на звука

Автоматично предупр. "извън обсег"

Светлини за нивото на звука

Индикатор за зареждане на батерията

Нощна светлина

Стадии на развитие

Стадии: Бременност, 0-6 месеца, 6-12 месеца
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