
Digital babyalarm
med video

SCD600/00

Altid tæt på din baby
Babyalarm med krystalklart billede

Se og hør din baby med den nyeste teknologi inden for videoovervågning af babyer

100 % privat forbindelse

Automatisk kanalvalg sikrer privat forbindelse

Overvågning dag og nat

Infrarødt nattesyn giver overvågning hele døgnet

Beroligende vuggeviser og natlampe

Høj opløsning 2,4"/61 mm farveskærm

Rækkevidde på 150 m

Ledningsfri og bærbar forældreenhed

Digitale indikatorer for forbindelse og lydniveau

Nemt at placere kameraet

Lydaktivering

Automatisk skærmaktivering med styring af lyd- og lysstyrke



Digital babyalarm med video SCD600/00

Vigtigste nyheder

Automatisk kanalvalg

Bevar en sikker, beroligende og konstant

forbindelse til din baby med brugervenlig,

digital videoteknologi

Infrarødt nattesyn

Infrarødt nattesyn gør det muligt at se din baby

hele døgnet

Transportabel forældreenhed

Genopladelig forældreenhed giver dig

mulighed for at bevæge dig rundt i huset,

samtidig med at du holder tæt kontakt med din

baby.

Automatisk skærmaktivering

Automatisk skærmaktivering, når der registreres

en lyd i din babys værelse. Styring af lyd- og

lysstyrke gør det nemt at se dit barn.

Indikatorer for forbindelse og lydniveau

Digital bekræftelse af forbindelse og

indikatorer for lydniveau giver dig ekstra

sikkerhed for, at du kan høre din baby.

Krystalklart billede

Nem overvågning af din baby med farveskærm

i digital kvalitet og med høj opløsning

Vuggeviser og natlampe

Tre beroligende vuggeviser og natlampe

hjælper din baby med at falde i søvn

Placering af kameraet

Denne Philips Avent-babyalarm har et kamera,

der er nemt at placere for at sikre, at du får det

bedste udsyn til dit barn
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Specifikationer

Strøm

Strømforsyning: 220 - 240 V

Strømforsyning: 120 V (US)

Tuner/modtagelse/transmission

Frekvensbånd: 2,4 GHz

Automatisk kanalvalg

Tilbehør

Bælteclips: Bælteclips giver fuld

bevægelsesfrihed og håndfri overvågning.

Brugervejledning

Lynhåndbog

Komfort

Indikator for batteriniveau

Strømindikator

Lydstyrke

Advarsel om svigtende forbindelse

Indikatorer for lydniveau

Indikator for batteriopladning

Natlampe

Udviklingsfaser

Faser: Graviditet, 0-6 måneder, 6-12 måneder
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